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املني، وصدددىل اب وسدددلب عدددىل  بيندددا حممدددد و لددد  وأصددد اب  احلمدددد ب رل العددد

م  أمجعددني، ع علمنددا مددا ينفعنددا وا فعنددا بددام علمتنددا وارل نددا يددا  ا ا دد   وا  ددرا

 :اهلداية والسداد، وبعد

م ينعقد يف الشدهر السدادس مدن سدنة ثدامن   فإن هذا املجلس أهيا ا خوة الكرا

نبويدددة الرشددديفة مدددن مكدددة املكرمدددة وهدددو وعرشدددين وأربعامئدددة  وألدددف مدددن اهلجدددرة ال

تعليددٌق عددىل املقدددمات التددي ابتدددأ اددا الع مددة ا مددام أ ددو هسدد ا  الشدداطبي  تابدد  

فقات"الذي أسامه  وبني يدي هذا الكتال وبني يدي هذه املقددمات أبد   "املوا

 ا شارة هىل مجلة  من املعاين عىل سبيل ا مجا  واالختصار:

كتدال صدار لد   ددر مدن الدذيوي والشديوي واالعتبددار املعند  اوو : أن هدذا ال

عندددد أهدددل العلدددب باعتبدددار مولفددد  مدددن ههدددة وباعتبدددار مو دددوع  مدددن ههدددة، وال بدددد 

لطال  العلدب أن يفقد  بدا  املدولفني واملو دوعات التدي  تبدوا فيهدا، ففديام يتصدل 

مدن بيدا السدوة ومدا هىل  لدن فديبهن أن هددذا  -رمحد  اب-بديب  هسد ا  الشداطبي

من طلبدة العلدبب بدل بتد  املبتددئني فيد  مدن ههدة اسدم  و سدب  وعمدن أخدذ  ريٌ  

ومددن أخددذ عندد  وهكددذا، فددإن  لددن مددن مجلددة السددو املعروفددة وه ددام أبدد  ا شددارة 

فيام يتعلق باملولف هىل أن  ي عد من املولفني الذين جيملون فيام ينقلو   مدن الكتد  

فقددات ي عددد فيكددون مددا يت صددل يف مولفاتدد  وهددذا الكتددال مددن أخصددها ،  تددال املوا

مدددن الدددذين ير بدددون املعددداين املنقولدددة عدددىل  ددددر  مدددن الت ددد  مددد  أنددد  مستصددد   

ملددنهخم صددتص بدد ، هددذا املعندد  مددن الفا ددل أن ي فقدد  يف أ  هسدد ا  الشدداطبي وهددو 
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ئدددق املتددديبخرين يف التددديبليف  يقددد  يف  دددوه مدددن أهدددل العلدددب مدددن املتددديبخرينب ون طرا

 ث ث طر : يمكن أن  قو : أهنا تت صل عىل

الطريقدددددة اوويل: التدددددي ي عنددددد  صددددداببها بالنقدددددل امل ددددد  وا مددددد  وهدددددذا لددددد  

مثاالت يف سائر  ت  أهدل العلدب سدوا  يف  تد  املفأدين أو يف  تد  الفقهدا  أو 

يف  تدد  أصددو  الفقدد  أو  وهددا مددن الكتدد  فتجددد أن النقددل وا مدد  يغلدد  عددىل 

 هذا املولف أو عىل هذا الكتال من  ت  املولف.

لطريقددة الثا يددة: أن يكددون املولددف يف  تابدد  هددذا أو يف مجهددور طريقتدد  ي عندد  وا

 بالرت ي  أي برت ي  املعاين من الكت  املنقولة، ولكن  تبٌ  من بيا املنهخم.

الطريقة الثالثة: أن يكون املولف ي عن  برت ي  املعداين مدن الكتد  املنقولدة، 

صددداو أو ربدددام بعبدددارة  أ دددب  ولكنددد  يكدددون مستصددد بفا ملدددنهخم  فيددد   دددوي مدددن االخت

ددا  ثددوةف مددن  فيهددا  ثددٌو مددن االختصدداو والشدداطبي مددن هددذا النددوي فإ دد  اسددتقرأ  تبف

ددا  ثددوة مددن الفددروي والسدديام فددروي ا الكيددة وفقدد    تدد  أصددو  الفقدد  واسددتقرأ  تبف

ا مدددام مالدددن باعتبدددار مذهبددد  فهدددذا االسدددتقرا  العدددام عندددده وهدددذه النقدددوالت التدددي 

دا يف صديا ة مسدائل أباط اا ر بها  ا صتصف مدن بيدا املعداين، ولكند  تمدل تصدورف

ا مدن االختصاصدات العلميدة التدي  ا  ثوف املقاصدب وهلذا جتد أن يف   م  هذا  درف

رصح ادددا همدددا أنددد  ا ي دددح ادددا ارتخدددرون عدددىل هدددذا الرتتيددد  فهدددذا بدددنٌي مدددن ههدددة 

ا عدددىل  ثدددوين  دددن سدددبقوه فبدددال اال ختصددداو أو اختصاصددد  أو أنددد  يقددد  مسدددتدر ف

مقددام االختصدداو يف  دد م الشدداطبي جتددد أندد  بددني، هددذه الطريقددة الثالثددة التددي و دد  
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هدددددي طريقدددددٌة مدددددن طدددددر   "االعتصدددددام"عليهدددددا الشددددداطبي يف  تابددددد  هدددددذا ويف  تابددددد  

امل ققدددني يف العلدددب، ولكدددن ينبغدددي لطالددد  العلدددب عندددد القدددرا ة يف هدددذا الندددوي مدددن 

ددددددددا يف االعتبددددددددار وأ صددددددددد بددددددددذلن أندددددددد  ال يلدددددددد م أن  ددددددددل  الطددددددددر  أن يكددددددددون مرتفقف

املت صددد ت التدددي أخدددذها هددددذا املولدددف أو  ال بندددوي مددددن ا ددد م يلددد م أن تكددددون 

منضدددددبطةف  دددددذلن، فهدددددذا تنبيدددددٌ  عدددددىل طريقدددددة ا مدددددام الشددددداطبي أو هدددددي هددددد ٌ  مدددددن 

شخصيت  بعبارة  أو ح يف تيبليف  وفيام ييبخذ عىل  وه مدن أهدل العلدب يف طدر هب 

 ويف   مهب.

ددف وهددو  تددال أمددا باعتبددار الكتددا فقددات"ل فددإن هددذا املول   ددام تعلمددون  "املوا

تبت يف مقاصد الرشيعة وه ا    ر القدو  يف مقاصدد  ي عد من أخص الكت  التي   

الرشددديعة فدددإن مدددن بعدددد الشددداطبي والسددديام بعدددد شددديوي هدددذا الكتدددال جيعلدددون هدددذا 

الكتال من أخص املراه  لفق  مقام املقاصد، وهو  دذلن فإ د   تدال متدني مدن 

 بيا الت صيل ومن بيا التنظيب ومن بيا املعن ،.

أمدددا مدددن بيدددا الت صددديل فهدددو  تيجدددة اسدددتقرا  موسددد  وهدددذا بدددنٌي مدددن بدددا  

مولفددد ، ومدددن بيدددا التنظددديب فإ ددد  مدددنظب عدددىل  ددددر  مدددن بسدددن الرتتيددد  الدددذي ال 

مبالغددة فيدد ب ون بعدد   تدد  أصددو  الفقدد   ددام هددو معددر  صددار الرتتيدد  فيهددا بلددغ 

اال عقاد عىل  ثدو  مدن النداهرين فيهدا وهدو  دذلن مدن بيدا  درهةف من التعقيد أو

املعدددداين، فددددإن املعدددداين التددددي توصددددل هليهددددا هددددي يف ا ملددددة هددددي مددددن املعدددداين القويددددة 

 املنضبطة يف  ثو  أو يف أ ثر مواردها.
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ا يف بابدد  أي يف بددال املقاصددد، هددذه  هددذا مددن ههددة أن هددذا الكتددال ي عددد  بددوف

 يدي الدخو  يف املقدمات.ا شارة واملعن  اوو  بني 

 املعن  الثاين: أن هذا الكتال هعل  املولف مخسة أ سام:

مجلددةف مددن املقدددمات هددي  -رمحدد  اب-القسددب اوو : و  ددر فيدد  أ ددو هسدد ا 

ثدد ث عرشددة مقدمددة، وهددي مقدددماٌت سددنرل أو سدديكون القددو  يف هددذه املجددالس 

عددده سدديكون القددو  يف هن شددا  اب يف هددذا اوسددبوي ويف أواخددر اوسددبوي الددذي ب

 هذا القسب يف هذه املقدمات التي افتتح اا هذا الكتال.

القسب الثاين: هعل  يف اوبكام وتكلدب فيد  عدن اوبكدام التكليفيدة ا مسدة 

هددددة والت ددددريب، وتكلددددب يف  التددددي هددددي: الوهددددول واالسددددت بال وا بابددددة والكرا

وهدددذا ه ددددام ي شددددار هىل  بدددال اوبكددددام التكليفيدددة بكدددد م  بسددددن  يف  ثدددو مددددن املددددوارد

ا يف هذا اللقا  أو يف هذه املجالس.  جمم ف وأما الدخو  في  فإ   ليس مقصودف

القسدددددب الثالدددددا: يف مقاصدددددد الرشددددديعة، و ددددديبن هدددددذا القسدددددب الدددددذي عنددددد  ادددددا 

الشدددداطبي هىل اختصاصدددد  يف هددددذا البددددال ومددددا هددددرل عليدددد  تيبملدددد  و ظددددره يف بددددال 

 مقاصد الرشيعة.

ب : يف اودل  ة.القسب الرا

 القسب ا امس: يف أبكام االهتهاد والتقليد.

 هذا مجلة الكتال من بيا او سام العلمية في .
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ا شدددارة الثالثدددة أو املعنددد  الثالدددا: أن مو دددوي هدددذا الكتدددال وهدددو مقاصدددد 

الرشيعة ومن  ان معنا من ا خوة يف جمالس سدابقة ربدام يتدذ ر شديمفا مدن هدذا، أن 

ٌ  يف  صددددوو الرشدددديعة ابتدددددا ف بددددال مقاصددددد الرشدددديعة عددددىل  ددددل بددددا   هددددو اسددددتقرا

تبت يف املقاصد  هذا الكتدال هدو ي عدر  بمقدام  مدن  بمعن  أن هذه الكت  التي   

هدددذا املعنددد  وهال فإ ددد  عندددد الت قيدددق مدددن رام الفقددد  ملقاصدددد الرشددديعة ومعرفدددة  دددام 

 يقو  ع  الدين بن عبد الس م يف  تال القواعد: معرفة  فس الشاري.

د لطالددددد  العلدددددب فيددددد  مدددددن  ثدددددرة االسدددددتقرا ، وأو  مقامدددددات فدددددإن هدددددذا ال بددددد 

االستقرا : االستقرا  للنصوو،  صوو الكتال وهي منتهيدة  دام هدو معدرو  

 -ريض اب تعددددداىل عدددددنهب-و دددددذلن االسدددددتقرا  يف  تددددد  السدددددنة و ثدددددار الصددددد ابة

 الكتد  السدتة أو  -صدىل اب عليد  وسدلب-الكت  التي مجعت أباديا الرسدو 

ومددددا فيهددددا مددددن  ثددددار الصدددد ابة أو الكتدددد  التددددي  ثددددرت فيهددددا  ثددددار  الكتدددد  التسددددعة

الص ابة  املصنفات  مصنف عبد الدرلا  بدن أ  شديبة، فهدذا االسدتقرا  اوو  

د التي جتم  الفق  ملقاصد الرشيعة.  هو من أخص املوا

ا ام  الثاين: بسن االستقرا  يف لغدة العدرل وي قصدد ب سدن االسدتقرا  يف 

عدددد فقههدددا اللغدددة أن يكدددون طا عدددد اللغدددة وعدددىل  وا لددد  العلدددب عدددىل اطددد ي  عدددىل  وا

وعددىل بيددان اللغددة فددإن اللغددة  ددام تعددر  هددي يف اوصددل مددادٌة مر بددة وليسددت جمددرد 

الكلددامت املقطوعددة عددن الرت يدد ، وه ددام أات هىل بسددن اوخددذ يف اللغددة والنظددر 

ا من طلبة العلب يق ون  ظرهب عىل علب الن و.  للغةب ون  ثوف
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شددن أن هلددذا العلددب مقدداٌم يف هددذا البددال وينبغددي لطالدد  العلددب  أن ينظددر  وال 

يف  تدددد  اللغددددة والسدددديام يف أوائددددل طلبدددد  للعلددددب، ينظددددر يف  تدددد  اللغددددة ويف  دددد م 

ا مددن اال طبدداي والسددليقة  العددرل فددإن ا  ثددار مددن هددذا النظددر ي كسدد  ا  سددان  دددرف

بكثدددرة القدددرا ة يف  تددد  يف بسدددن الفهدددب وتعرفدددون أن السدددالفني  دددا وا عدددىل عنايدددة  

 اللغة ويف   م العرل وهذا ال بد لطال  العلب من .

ا ام  الثالا لت صيل فق  املقاصد: القدرا ة يف  تد  املتقددمني مدن اوئمدة 

 دددددر الطا ددددة سدددددوا ف الكتدددد  التدددددي  تبوهددددا يف الفددددروي أو الكتددددد  التددددي  تبوهدددددا يف 

د والشدافعي وأ  بنيفدة اوصو  واملقاصد، فاستقرا  أهوبة اوئمة  املدن وأمحد

و ددددوهب، االسددددتقرا  لطريقددددة املتقدددددمني ومددددا  تبددددوه يف الفقدددد  ومددددا بصددددلوه مددددن 

الفدروي والنتدائخم لطريقدة االسدتدال  لديس املقصدود بدالقرا ة هندا يف هدذا املقددام أن 

تعر  النتائخم الفقهيدة الفرعيدة التدي تصدلت مدذهبفا ومحدد أو للشدافعي أو  الدن 

هددذا مقدداٌم يمكددن  ددبط   تخصددص أو  ددنهخم فقهددي حمدد  يف  أو و  بنيفددة، فددإن

  ت  الفق  التي رتبت املذاه  الفقهية.

ددا صددارت هددي التددي تضددب    وأنددتب تعرفددون أن لكددل مددذه  مددن املددذاه   تبف

املددذه  عندددهب وصددار عندددهب طريقددة للمتقدددمني وربددام متوسددطني ثددب ملتدديبخرين 

احلنابلددددة يعتددددبون املددددذه  فهددددذا لدددديس املقصددددود هنددددا  دددديبن تقددددو  مددددث ف: ه دددد  عنددددد 

هذا ليس املقصود هنا، ه ام املقصود أن تقدرأ يف  "ا  ناي واملنته "باعتبار  تال 

فقددد  ا مدددام أمحدددد و بدددار أصددد اب  لتعدددر  طدددريقتهب يف ترتيددد  اوبكدددام الرشدددعية 
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عىل اودلة فإن املقاصد هو مقاٌم  ام تعرفون من علب أصدو  الفقد  وعلدب أصدو  

 هذا الرتتي .الفق  ينبني عىل 

فهدددددذا ينبغدددددي لطالددددد  العلدددددب أن عدددددىل أ دددددل اوبدددددوا  أن يسدددددتعر  الكتددددد   

بدددات املرويدددة  الشدددائعة مدددن  تددد  املتقددددمني سدددوا ف املسدددائل املرويدددة عدددنهب أو ا وا

دد  عددن  عددنهب أو  تدد   بددار أصدد ااب و ددذلن مددا هددا  يف  تددال الشددافعي ومددا مج 

 الشافعي يف  تال اوم هىل  خره، هذا هامٌ  ثالا.

بددد : القدددرا ة يف  تددد  املقاصدددد واوصدددو  التدددي  تبهدددا املتددديبخرون  ا دددام  الرا

 وهذا الكتال ي عد من أمتنها وأخصها.

فهندددا ه ا أخدددذ طالددد  العلدددب  صدددد الفقددد  لعلدددب املقاصدددد ادددذا الرتتيددد  فصدددار 

واس  النظر يف النصوو من ههة و رأ يف لسان العرل و درأ يف  تد  املتقددمني 

تددائخم وه ددام ملعرفددة مددنهخم التطبيددق بددني اودلددة واوبكددام وبددني ال ملعرفددة الفددروي  ن

الداللددة واحلكددب،  ددذلن يكددون بعددد  لددن القددرا ة يف هددذه الكتدد ، ه ددام أات هىل 

 لنب ون الكثو من طلبة العلب ربام يبتدئ علب املقاصد وفق  املقاصدد بدالقرا ة 

لطالد  العلدب مدن  يف  ت  املتيبخرين، وهي  تٌ  ايفة  بوة القدر ولكن ال بد

ددا يف هددذا البددال الرشدديف مددن العلددب وهددو بددال  هددذه املقدددمات اووىل ليكددون فقيهف

 املقاصد.

ون   ام ترل ليس من او وال التي تت صل بنتدائخم وأبكدام منضدبطة وه دام 

هو  وي من االستقرا  وبسن التدبو للعلب وبنا  امللكة العلميدة، هدذه هشدارٌة هىل 



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

9 

كدون عندد طالدد  العلدب  ددوي مدن االختصدار هلددذا العلدب وهددو هدذا املعند  بتدد  ال ي

 علب املقاصد.

املعندد  اوخددو يف هددذه املقدمددة: أشددار  ثددٌو مددن املصددنفني هىل أن علددب أصددو  

 الفق  مر ٌ  من ر نني:

 الر ن اوو : علٌب بلسان العرل.

 والر ن الثاين: علٌب بمقاصد الرشيعة.

 من ر نني: علٌب بلسان العرل.أشاروا هىل أن علب أصو  الفق  مر ٌ  

والثددددداين: علدددددٌب بمقاصدددددد الرشددددديعة، وه ا   دددددروا  تدددددال الشددددداطبي فدددددإن هدددددذا 

الكتال  ل  علي  العناية بالر ن الثاين، يف بدني أن الدبع  مدن املصدنفات التدي 

تبت يف أصو  الفق   ل  عليها العناية بمقام دالالت اولفاظ،.    

لعلدددب يت صدددل لطالددد  العلدددب ب سدددن وا مددد  بدددني هدددذين الدددر نني يف هدددذا ا 

االسددتقرا ، ولكدددن هددل مدددن املت صددل بدددالت قيق أن هددذا العلدددب يدددور عدددىل هدددذين 

 الر نني علب املقاصد والعلب بلسان العرل؟.

هندددال هشددددارٌة عامدددة ه ا مددددا اعتبهددددا طالددد  العلددددب يف مدددنهخم القددددرا ة العلميددددة  

ندد الي فيدد  وال يوخددذ اسددتقرت عنددده  ثددو مددن اومددور وهددي أن  ددل بكددب  فإ دد  ال ي 

دددا هال بعدددد معرفدددة التصدددور السدددابق لددد ، فإ ددد  ه ا  يدددل: هن  عدددىل تصدددديق املطلدددق أعضف

علب أصو  الفق  يدور عىل هذين الر نني ربام اسدتدرل بعضدهب و  در ر نفدا ثالثفدا 

د  يف بددني أن ا دد   هنددا يكددون يف مجلددة اومددر مددن ا دد   اللفظدديب وندد  مددا املددرا
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د بعلددب املقاصددد مددن ههددة  أخددرل؟ فهددذا يرهدد  بعلددب اللسددان مددن ههددة؟ و مددا املددرا

ب سددد  التفسدددو هلدددذا املعنددد  والتفسدددو هلدددذا املعنددد  فدددربام  دددان التفسدددو هندددا وهندددا 

 هام  وربام  ان ليس  ذلن.

عددىل  ددل بددا  هددذه مقدددماٌت بددني يدددي  دد م املولددف ثددب بعددد  لددن  يبخددذ يف 

  را ة   م  يف املقدمة اووىل.

 )المتن(
د   :املم ق  ة  اوم وىل   م 

دٌة ه ىل   ع 
اه  دن  أ هن  دا ر 

ل  دىل     يل  ع 
ل  الدد  ن ي دٌة، و  ي دٌة ال  ه 

ين    طمع   الدد 
د   يف  قم ف  دو   الم ه ن  أ ص 

. يٌّ
و    طمع  ب ف ه  ن 

ل  ذ  ان     ا    م  ، و 
ة  يع   الرش  

ل ي ات     

 )الشرح( 
بدددد  اددددا فقددددا : هن  تا -رمحدددد  اب- عددددب، هددددذه املقدمددددة التددددي افتددددتح املصددددنف

 أصو  الفق  يف الدين  طعيٌة ال هنية.

ئددددف ه ا  هنددددا  دددد ٌم يف اوصددددو  و دددد ٌم يف الفددددروي وتعلمددددون أن سددددائر الطوا

تكلمددددوا يف أصددددو  الدددددين فددددإهنب يعتددددبون القددددو  يف مسددددائل أصددددو  الدددددين مددددن 

القطعي و ذلن ما يتعلق بالفروي فدإن سدائر املدذاه  يعتدبون هدذا البدال يعندي 

ا.بال ا  لفروي يدخل في  الظني  ثوف

ه ام اومر الذي بصل فيد   ثدو مدن الدرتدد هدو مدا يتعلدق بيبصدو  الفقد  فهدل  

هي  طعيٌة يف سائر مواردها أم أهندا يددخل فيهدا الظندي؟ الغالد  عدىل مدن  تد  يف 
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هدددددذا العلدددددب بعدددددد اسدددددتقراره  اصدددددط حب وندددددن تعدددددر  أن هدددددذا العلدددددب ا يسدددددتقر 

 الفق  يف الصدر اوو  وما  ارب . اصط ح، يعني علب أصو  

ا وا دب  فدإن  النداهرين فيد  تكلمدوا فيد  مدن   فلام  ان هدذا العلدب علدامف مسدتقرف

ههددة دخددو  الظنددي يف هددذا العلددب، وأ ثددر املصددنفني يف أصددو  الفقدد  جيعلددون مددن 

 مقام هذا العلب ما هو هني.

ن هدددذا هدددذا املدددنهخم الدددذي عليددد  او ثدددرون  دددن  تددد  يف أصدددو  الفقددد  جيعلدددو 

العلب ليس  طعيفا يف سائر مدواردهب بدل مند   طعدٌي ومند  هندي وأندت ه ا اسدتقرأت 

 يف  ت  أصو  الفق  وهدت أن ا    يف هذه الكت  شائٌ   ثو.

مددن الددذين رصبددوا بقطعيددة علددب أصددو  الفقدد  وأنددت  -رمحدد  اب-الشدداطبي 

  الفقد  يف الددين ترل أن أو  مقدمة ابتدئ اا هنا هذه املقدمدة  دا  دا : هن أصدو

 طعيدددددٌة ال هنيدددددة، فكنتجيدددددة مدددددن بيدددددا النظدددددر واولفددددداظ فدددددإن ثمدددددة خددددد   بدددددني 

قددا : هن علددب  أصدد ال هددذا الشدديبن وأصدد ال هددذا العلددب يف هددذه املقدمددة، هددل ي 

 أصو  الفق   طعي أم ي قا  هن من  ما هو هني؟.

الشددداطبي  دددام تدددرل مدددن أ ثدددر املنت دددين لكدددون أصدددو  الفقددد  مدددن القطعدددي، 

أن هدددددذا ا طددددد   با ثبدددددات أو بدددددالنفي لددددديس بمت قدددددق،  دددددا ا؟ وندددددن ه ا وأرل 

رهعت هىل مدارل العقل والنظر وهدت أن مدا يكدون  طعيفدا فإ د  يكدون منضدبطفا 

من ههة العلب والثبوت فإ ا  ان هذا العلب منتهيفا هىل هذه الدرهدة مدن القطد  يف 

تلددددف فيدددد ب بددددل املختلددددف يف هددددذا العلددددب مدددد  هددددذه  سددددائر مددددوارده فدددد  ينبغددددي أن خ 
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املقدمددة البددد أندد  بندد  خ فدد  عددىل أندد  ثمددة مقدداٌم مددن هددذا العلددب لدديس مددن القطعددي، 

فتكددون النتيجددة أن هددذه ا ملددة مجلددٌة جمملددة ه ا  يددل: هددل أصددو  الفقدد   طعيددة أم 

هنيددة؟  يدددل: هدددذا تصدددوٌر جممدددل ال يناسددب  بكدددٌب مفصدددل هال بعدددد معرفدددة املقصدددود 

، هن   صددد -رمحدد  اب-و  الفقدد   ددام يريددد الشدداطبياددذه ا ملددة، فددإن   صددد بيبصدد

عدددد الكليدددة واملعددداين الكليدددة والددددالئل الكليدددة فإ ددد  ي مكدددن هندددا  بيبصدددو  الفقددد  القوا

  نتيجة أن ي قا : عن أصو  الفق   طعية.

وهن   صد بيبصو  الفق  ما هو أوس  من  لن  ام هدو الرتتيد  الدذي هدرل  

  الفقدد  يدددخل يف مادتدد  مددا هددو  طعددٌي عليدد  او ثددرون مددن اوصددوليني فددإن أصددو

ومددا هددو هنددي، فهددذه املسدديبلة عنددد الت قيددق ليسددت مددن ا دد   امل كددبب بددل هددي 

 من ا    اللفظي،  ا ا؟.

يعندي أرهد  هىل املعند  اوو  الدذي   رتدد ب ون القطعدي هدو مدا يتفدق النظددار 

ا االعتبدار علي ، أليس  ذلن؟ فلو  ان  ل مدادة أصدو  الفقد   دد ات فدق عليهدا ادذ

ي بدني اوصدوليني وبدني النداهرين يف هدذا العلدب  هد هذا الند اي، فوهدود الند ا  ا و 

أسددائره  طعددٌي أم فيدد   طعددٌي وهنددي، لدديس دلددي ف عددىل بكددب القطعددي مددن الظنددي، 

 فإن بكب القطعي منت    ام أن بكب الظني يكون  ذلن.

هدددو القطعيدددات  وه دددام دليدددٌل عدددىل أهندددب صتلفدددون عدددىل مدددا يددددخل يف مادتددد  هدددل 

، الشددددداطبي هندددددا يقدددددو :  ا هددددب ا ختلفدددددوا وبدددددها أم القطعيدددددات مددددد  الظنيدددددات؟ ه ف

؟  ا : والدليل عدىل  لدن أهندا نيعندي أصدو  الفقد    دا : أعشوالدليل عىل  لن 
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؟ أعدشهن أصو  الدين  طعية ال هنية، والدليل عىل  لن أهندا، الضدمو يعدود هىل 

 راهعٌة هىل  ليات الرشيعة. هىل اوصو ، أصو  الفق ،  ا : أهنا

والكليدددات مدددا ا؟  طعيدددة، وهدددذا صددد يح أن  ليدددات الرشددديعة  طعيدددة، لكدددن  

هدل  ددل مددوارد أصدو  الفقدد  راهدد  هىل الكليددات؟ علدب أصددو  الفقدد  اصددط ح ال 

ا مدددن التفسدددو بذاتددد  مثدددل: علدددب أصدددو  الددددين، علدددب أصدددو  الددددين  يكتسددد   ددددرف

؟ هىل  ليدات الددين، ألديس  دذلن؟ عشأيكتس  التفسو بذات ب ونن أ فت  هىل 

فهددو بالرددورة ال بددد أن يكددون  طعيفددا بتدد  يكددون أصدد ف يف الدددين، لكددن أصددو  

الفقدد  ال يكتسدد  التعريددف بذاتدد  وه ددام يكتسددب  بددالتعريف أي باالصددط ح عليدد ب 

ون هددددذه اوصددددو  ترهدددد  هىل الفقدددد ، واملقصددددود بالفقدددد  هنددددا فقدددد  الفددددروي، ألدددديس 

  ذلن؟.

: أهندددددا راهعدددددٌة يعندددددي اوصدددددو  هىل  ليدددددات -رمحددددد  اب- دددددا  ومدددددن هندددددا  دددددا

الرشدديعة، في قددا : هددل  ددل مددوارد علددب اوصددو  راهعددة عددىل  ليددات الرشدديعة مددن 

ههددة؟ هددذا سددوا ، السددوا  الثدداين: هددل يلدد م أن  ددل مددا رهدد  هىل  ليددات الرشدديعة 

يكتسددددد  بكمهدددددا مدددددن ههدددددة القطعيدددددة؟ ا دددددوال: ال يلددددد م  لدددددنب ونددددد  بتددددد  ه ا 

 الفدددروي فإ دددن تقدددو : هن الفدددروي راهعدددٌة هىل داللدددة الكتدددال والسدددنة، تكلمدددت يف

دا مدن اال فكدال عدن هدذا  القيداس أو  دوه  بت  لو   رت أدلة أخرل منفكة  وعف

يف الفروي فإ ن تعر  أن القيداس هدو هحلدا  فدري  بدام ا؟ بيبصدل، ف بدد أن ترهد  

 هىل داللة النص عىل هذا التقدير.
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 املسائل تره  هىل الكليات يف هذا العلب.فيبوالف: ال يل م أن  ل 

ثا يفددا: أندد  ال يلدد م مددن رهوعدد  هىل الكددع مددن رهددوي املعندد  هىل  ددع أن ييبخددذ 

 بكم .

فدددربام  دددان الراهددد  هىل الكدددع ييبخدددذ بكمددد ، وربدددام  دددان الراهددد  هىل الكدددع ال 

ييبخددذ بكمددد ب ون الصدددلة يف رهدددوي هدددذا الفدددري هىل الكدددع  دددد تكدددون صدددلٌة هنيدددة، 

ال يت قدددددق ثبدددددوت بكدددددب الكدددددع عليددددد ، وعليددددد  فهدددددذه املقدمدددددة التدددددي افتدددددتح فهندددددا 

- تابددد  ادددا،  قدددو : ههندددا مقدمدددٌة جمملدددة و دددد رام الشددداطبي -رمحددد  اب-الشددداطبي

جتريدددد علدددب أصدددو  الفقدد   دددا لددديس مدددن مادتدد  يف اوصدددل وجتريدددد هدددذا  -رمحدد  اب

هليد  يف مقدمدة  العلب من  ثدو  مدن ا د   النظدري وا د   اللفظدي وهدذا أشدار 

  تية وهذا منهخٌم يف ا ملة ال بيبس ب  أو هو بسن.

ولكددن هددذا دون أو هددذا لدديس هددو املعندد  الددذي يددذ ره هنددا، صدد يح أندد  يف  

 تدد  أصددو  الفقدد  التددي  تبهددا اوصددوليون فيهددا بعدد  املسددائل اللفظيددة والنظريددة 

 وهذا أمٌر شائٌ  معرو .

تكلٌف يف هذا العلب، لكدن هدذا فالشاطبي يرل أن دخو  مثل هذه املسائل  

ليس هو الك م يف هدذه املقدمدة، يف هدذه املقدمدة يريدد أن يقدو : هن أصدو  الفقد  

رمحدد  - طعيددة مدد  أندد  ه ا أراد أن يطبددق هددذا املعندد  يف تفصدديل  تابدد  مددا يسددتقر لدد 

هدددذا املعنددد ، فلعلددد  همدددا أنددد  أراد ادددذه املقدمدددة اعتبدددار أوائدددل هدددذا العلدددب أو  -اب

 هذا العلب و ليات هذا العلب فهذا يناسب  هذا احلكب عىل بد  مناس . واعد 
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وأمددا ه ا  ددان أراد بددذلن أن  ددل هددذا العلددب ال يدخلدد  هال  ددل مددا هددو  طعددي 

ومدا لديس  طعيفدا فإ د  ال يكدون مدن عدداد علدب أصدو  الفقد  فهدذا يكدون صدعبفا مدن 

 بيا النتيجة.

أصددو  الفقدد   طعيدددة أو  فعددىل  ددل بددا  حمصددل هددذا االبتددددا  يف املقدمددة هددل

هنيدددة، ا يقدددل أبدددٌد أهندددا هنيدددة عدددىل ا طددد   ه دددام  ددد م هدددل يددددخلها الظندددي أم أهندددا 

ختتص بالقطعي وبده؟ فا وال: ب س  ما ي قصد بيبصدو  الفقد ، هن   صدد ادا 

الكليات والقواعد الكلية القطعية با مجداي و  دوه فهدذا يمكدن أن يكدون  دذلن 

 أو يناس  أن ت سم   ذلن.

تيبدد  الواسددعة   وأمددا هن   صددد بعلددب أصددو  الفقدد  العلددب بمفهومدد  الواسدد  وترا

عنددددد اوصددددوليني وهدددددذا الشددددائ  عندددددد أ ثددددرهب فدددددإن هددددذا العلدددددب يدخلدددد  القطعدددددي 

 ويدخل  الظني.

 )المتن(
. طم    املم ف يد  ل لمق 

 
ا  ر  قم
ت  سم
ٌر ب اال  ي ان  اوم و    ه اه   ب 

: ه    نم أ وم
ي ان  الث اين  م  ب  . و  ي ة 

ل  قم و   ع  ا ه ىل  أ ص     ه م 
ه  ها: أ هن  ا ت رم  أبد 

 )الشرح(
هو احلقيقة بيدان اوو  هداهٌر باالسدتقرا  املفيدد للقطد  مدن بيدا أن أصدو  

د أن  واعدد هدذا العلدب راهعدٌة  دل عدىل أن املدرا الفق  راهعدٌة هىل  ليدات وهدذا ه ا مح 

فصدل هددذا العلدب يف سددائر مددوارده للكليدات فهددذا الصد يح، وأمددا ه ا أ ريدد بدد  أن م

 راه  هىل  ليات فهذا ليس منضبطفا باالستقرا .
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 )المتن(
: ه    نم أ وم

ي ان  الث اين  م  ب   و 

ها ي ٌة.4أبد 
ي    طمع 

ه  ، و 
ي ة 
ل  قم و   ع  ا ه ىل  أ ص     ه م 

ه   : أ هن  ا ت رم

 )الشرح(
مددددا  ددددان مددددن  وبيددددان الثدددداين، ويقصددددد بالثدددداين أ مددددا  ددددان  ددددذلن فهددددو  طعددددي،

دددا، يقدددو : ون هدددذه الكليدددات همدددا أهندددا ترهددد  هىل  الكليدددات فددد  بدددد أن يكدددون  طعيف

أصو  عقلية وهي  طعية وأما هىل االستقرا  الكع من أدلدة الرشديعة وهدو  طعدٌي 

ا.  أعضف

وأراد بدددددذلن أن الكليدددددات تكدددددون مر بدددددةف مدددددن  ددددداط   عقدددددع أو  طعدددددي  عقدددددع 

 اعددي، وال ختددري الكليددات 
 
عددن هددذا املعندد ، وه ا هددا    ددر الكليددات واسددتقرا 

فددددددإن الكدددددداتبني يف علددددددب أصددددددو  الفقدددددد  واملقاصددددددد ه ا   روهددددددا   ددددددروا الكليددددددات 

 ا مس.

وبعضدددهب  سدددب بدددال املصدددالح هىل ث ثدددة أ سدددام، فجعدددل فيددد  الكليدددات وهدددي 

أعدددددىل املصدددددالح وهعدددددل فيددددد  احلاهيدددددات وهعدددددل فيددددد  الت سدددددينيات، وه ا   دددددروا 

والنفس والعقل والع ر  وا ا  وبعضدهب يدذ ر  الكليات يذ رون بفظ الدين

النسدل وهددو يرهد  هىل بفددظ الدنفس مددن هدذا املعندد ، فيكدون مددن ا د   هىل بددد  

  بو من ا    يف التعبو.

عدددىل  ددددل بددددا  هددددذه الكليددددات ا مددددس التددددي يددددذ روهنا يددددذ رون مددددا يتعلددددق  

ات باحلاهيدددددددات ويددددددددذ رون هلدددددددا العقددددددددود ا اليددددددددة و  وهدددددددا، يددددددددذ رون الت سددددددددين



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

17 

 م اسدددن العدددادات، ويقولدددون: هن الرشددديعة هدددا ت ب فدددظ املصدددالح وهدددي عدددىل 

 هذه الرت  الث ث.

يف تعليددق  لدد  عددىل مثددل هددذه الرتاتيدد  ال يستشددكل يف  -رمحدد  اب-ابددن تيميددة

معناهددددا وه ددددام يستشددددكل أو يقيددددد يف تفسددددوها فددددإن مقددددام رعايددددة املصددددالح يف بددددال 

و : ه   ا ي فأد عندد  ثدو   دن تكلدب الروريات ا مس أو الكليات ا ميس يق

مددن  -ريض اب تعدداىل عددنهب-عليدد  بالتفسددو املناسدد  الددذي  ددان عليدد  الصدد ابة

ههدة سدعة املقصددود بمقدام الددين ومقددام مدا بعدده، عددىل  دل بدا  هددذا تعليدٌق   ددره 

 يف هذا البال. -رمح  اب-ا مام ابن تيمية

 )المتن(
ددع    ك   الم

 
ا  ر  قم
ددت  سم
ال ددا  وهمددا هىل اال  ال  ث  ددا، و  دديٌّ أ عمضف

ل ددن    طمع  ، و   
ة  دديع   الرش  

ددة  د ل  ددنم أ 
 م 

. قم   ف  و   الم ن  أ ص 
ل  ، و    يٌّ

ي ات    طمع 
طمع  ق  ن  الم

ل ف  م  املم و  ، و  ام  نمه 
وي  م  م  يمن  ه ال  املم جم  ذ 

 هل 

 )الشرح( 
دا مقدمدة فيهدا  ددٌر مدن الند ايب ون  واملولف من القطعيات  طعدي، هدذه أعضف

املت صدل مدن القطعدي ال يكدون  طعيفدا هال ه ا  ا دت صدلت  بدالقطعي  طعيدة، فهنددا 

يلددد م لددد وم عقدددع ييبخدددذ احلكدددب، أمدددا ه ا  ا دددت صدددلت  نصدددلة الت صددديل  ون هدددو 

ارتن يقددو : هن أصددو  الفقدد  حمصددل مددن القطعددي باعتبددار الكليددات امل صددلة مددن 

ي، ويقددددو : هن دليددددل العقددددل أو دليددددل العقددددل القطعددددي أو مددددن االسددددتقرا  الرشددددع

اوصددو  العقليدددة  طعيدددة وهن االسددتقرا  الكدددع للرشددديعة  طعددي، ويقدددو : أصدددو  

الفقددددد  حمصدددددل مدددددن هدددددذين ف سددددد ، وامل صدددددل مدددددن القطعدددددي  طعدددددي، وبعبدددددارة 
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الشدداطبي  ددام هددي بددني يددديكب، يقددو : واملولددف مددن القطعيددات  طعددي، هددل هددذه 

 ا ملة عىل هط  ها؟.

؟  طعددي، أعددشطعددي  طعددٌي ه ا  ددان اتصددال  بددالقطعي  قددو : املولددف مددن الق

هذا ال بد من هذا القيد، أما ه ا  ان االتصا  أو الت صيل من هدذا القطعدي هنيفدا 

 فإ   ال يل م أن يكون هذا الت صل  طعيفا.

ا  ول  واملولف من القطعي  طعي،  قدو : امل صدل مدن القطعدي يكدون   فإ ف

ن   د ينالي يف االتصدا ، أندت ارتن ه ا أخدذت  طعي ه ا  ان اتصال  ب   طعيفاب و

مثدداالف بسدديطفا يف الفددروي فعندددل دليددل وعندددل احلكددب بيددنهام مددا ا؟ دليددل   ددديا 

وعندددل احلكددب  ددالقو  بددالوهول، بيددا  ددذلن  -صددىل اب عليدد  وسددلب-النبددي

 ال بد أن يكون بينهام اتصا ، االتصا  هذا هو الذي تصل ب  احلكب.

يل هددذا  طعددي مددن ههددة الصدد ة ومددن ههددة الداللددة ف بددد ه ا  لددت: هن الدددل 

دددددا بتددددد  يت صدددددل املناسددددد  وهال لدددددو  دددددان أعدددددشأن يكدددددون االتصدددددا  هندددددا  ؟  طعيف

ددددددا فددددددال لم مددددددن  لددددددن أن يف الفددددددروي تكثددددددر  امل صددددددل مددددددن القطعددددددي يكددددددون  طعيف

؟  طعيددة مددن ههددة الثبددوت، لكددن بقددي أعددشالقطعيددات وهنددب تصددلوهنا مددن أدلددة 

 و  طعي أو ليس  طعي هذا حمل تردد يف الغال .اتصاهلا باحلكب هل ه
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ا  ولددد : واملولدددف مدددن الكليدددات  طعدددي هن أ ريدددد بالتددديبليف هندددا الرت يددد    فدددإ ف

امل دد  فهددذا صدد يح ولكندد  يسددتل م الدددور، فعددادت أصددو  الفقدد  هىل الكليددات 

وه ا رهعنددددا أن أصددددو  الفقدددد  هددددي الكليددددات فبدددددهيي أهنددددا  طعيددددة، تدددديبملوا معددددي، 

 ف من القطعيات  طعي.يقو : واملول

بالتيبليف الرت ي  امل د  ولديس الت صديل الدذي فيد   -رمح  اب-هن أراد 

 دددٌر مددن االتصددا  بددني امل لددني هن أراد الرت يدد  امل دد  في قددا : هن هددذا يسددتل م 

ا هىل القطعيددددددات امل ضددددددة، هىل  الدددددددور،  ددددددا ا؟ وندددددد  أعدددددداد أصددددددو  الفقدددددد  تفسددددددوف

يقددو : أصددو  الفقدد   طعيددٌة وهنددا الكليددات،  رمحدد  اب-الكليددات، فكدديبن الشدداطبي

؟ صدد يح احلكددب وال  ددو صدد يح؟ صدد يح، لكددن هددذا أعددشلددو  ددان هددذا لقيددل 

 اصط ٌح ل  أن أصو  الفق  الكليات وبدها.

لكندد  مددا  ددا  هددذا،  ددا : راهعددٌة هىل الكليددات، أنددت تقددو : أن احلكددب راهددٌ   

  الدليل.؟ هىلأعش؟ يف الفروي تقو  احلكب راه  ٌ هىل أعشهىل 

يقو : احلكدب راهد  هىل الددليل، هدل احلكدب هدو عدني الددليل؟  دا تقدو  هدذا 

احلكب للوهول والدليل هذا احلدديا، هدل احلكدب هدو الددليل؟ ال، لكدن احلكدب 

بالتددديبليف الرت يددد  امل ددد  فهدددذا دور مددد  أنددد   -رمحددد  اب-راهدددٌ  هليددد ، فدددإن أراد

لدن أهندا  ليدات الرشديعة، لدو  دان  يبند  يقدو : أصدو  الفقد   طعيدٌة والددليل عدىل  

، ويقددددا : هددددذا اصددددط ح و  أعددددشالتعبددددو هكددددذا لكددددان الكدددد م  ؟ مسددددلامف ابتدددددا ف

؟ هىل أعدددددشلكدددددن مدددددا  دددددا  هدددددذا، هدددددو يقدددددو : أنددددد  راهددددد  هىل  -رمحددددد  اب-هسددددد ا 
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الكليات، بقي الرهوي،  دا تقدو : احلكدب رهد  هىل الددليل، هن اوصدو  رهعدت 

و االتصددا  الددذي  شددو هليدد ، هددذا الرهددوي  طعددي؟ هىل الكليددات، هددذا الرهددوي هدد

 الصلة بني امل لني هل هي  طعية؟.

ددددددا فدددددد  شددددددن أن ه ا  ددددددان عندددددددل  طعددددددٌي و طعددددددي   ه ا  ددددددان االتصددددددا   طعيف

؟  طعيدة، لكدن ه ا  دان عنددل  طعدي أعشواالتصا  بينهام  طعي فالنتيجة تكون 

مدددنهام هدددل ييبخدددذ و طعدددي واالتصدددا  بيدددنهام هندددي، فالت صدددل بيدددنهام أو الت صددديل 

بكمهددددام أو ال ييبخددددذ؟ ال ييبخددددذ، يعنددددي ه ا بنيددددت  تيجددددةف عددددىل هددددذا الرتتيدددد  فإهنددددا 

 مرشوطٌة اذا الرشط.

ا  ول  واملولف من القطعيات  طعٌي.  فإ ف

قددا : هن أراد بدد   رمحدد  اب الرت يدد  فهددذا صدد يح، ولكندد  يسددتل م الدددور -ي 

رشددددديعة ولددددديس راهعدددددةف هىل فكيبنددددد   دددددا : هن أصدددددو  الفقددددد   طعيدددددٌة وهندددددا  ليدددددات ال

  ليات الرشيعة، فكيبن  يقو : هي الكليات ف س .

وهن أراد  دددام هدددو هددداهر   مددد  أهندددا راهعدددٌة هىل القطعيدددات في قدددا : امل صدددل  

مدددن القطعدددي  طعدددٌي ه ا  دددان االتصدددا  بيدددنهام أو تقدددو : ه ا  دددان الت صددديل بيدددنهام 

 ا القدر. طعيفا، فيبما ه ا  ان ليس  ذلن فإن الرتبة تن   عن هذ
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 )المتن(
ددل   ب  قم ددن  ال  ي   الظ 

ب ه    ي
ددع  قم ددر  ع  ددةف ه ىل  أ مم ع 

اه  ددنم ر  م ت ك 
ب ا  ن ي ددةف ددتم ه  ا   ددوم    : أ هن  ددا ل 

دداين  الث  و 

. ي ات 
ئ  ل ق  ب ا م  م ت ع    ام  ي 

 ن  الظ ن  ه 
يي و 
ع  م ي ا  ع  ىل    

ال  ه  ، و 
ي ات 
ل  قم ع   الم

 يف 

 )الشرح(
يقدددو : أهندددا نيعندددي أصدددو  الفقددد   لدددو  ا دددت هنيدددةف يعندددي لدددو دخدددل الظندددي يف 

قبددددل يف  أصددددو  الفقدددد  للدددد م مددددن  لددددن أهنددددا ال ترهدددد  هىل أمددددر  عقددددع ون الظددددن ال ي 

 العقليات وال هىل  ع اعي.

هددددوال هددددذا: أندددد  هن أ ريددددد بدددد  أهنددددا نأي  ليددددات هددددذا العلددددب أو أصددددو  هددددذا  

ا هددددذا اللدددد وم هددددذا صدددد يح، هنددددا ال شددددن أن العلددددب  لددددو  ا ددددت هنيددددة للدددد م عليهدددد

 ليات هذا العلب و واعد هذا العلب  طعيدة، لكدن هدو ا د   يف التفاصديل وه ا 

 يددل: هددذا القدددر الظنددي مددن العلددب أال يرهدد  هىل أمددر  عقددع أو  ددع  اعددي؟  يددل: 

بىل يره ، ولكن رهوي الظندي هىل القطعدي  كدن، بمعند  أند  يمكدن أن يت صدل 

مدا ا؟ هندي، والسدب  مدا هدو؟ ال يعدود هىل أن هدذا اومدر لديس  طعيفدا عن القطعدي 

وه دددام يعدددود عدددىل أن ههدددة االتصدددا  مدددا ا؟ هنيدددة، فدددإ ا  ا دددت ههدددة االتصدددا  هنيدددةف 

 فإهنا ال ت فسد الدليل القطعي.

ا ظدددروا مدددث ف يف ا مجددداي، ا مجددداي هدددل ا مجددداي دليدددٌل  طعدددي أو دليدددٌل هندددي؟ 

لنظدددددار خددددد ٌ   ثدددددو يف داللدددددة ا مجددددداي، بجيدددددة تعرفدددددون يف  تددددد  اوصدددددوليني وا

ا مجددداي، وه دددام أ دددو  خددد ٌ   ثدددو باعتبدددار املددددارس املتعدددددة التدددي تكلمدددت عدددن 

 ا مجاي وهن  ا ت أصوهلا العقدية صتلفة يف  ثو  من اوبوا .
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عددىل  ددل بددا  ه ا رهعددت هىل الرتتيدد  العقددع البسددي  وأنددا أبدد  أن القددارئ 

ذا اومددددرب ون ا دددد   اللفظددددي  ثددددر يف هددددذه الرتاتيدددد ، يف هددددذا العلددددب ي عندددد  ادددد

تفددددق بددددني سددددائر العلددددام  عددددىل بكددددب  معددددني ويكددددون هددددذا االتفددددا   ا مجدددداي الددددذي ي 

دا  ا وال أبد ينالي في  وال ي رتدد يف شيبن  وثبوت ب فهدذا  ال شدن يكدون همجاعف معلومف

ا  طعيفا.  ما ا؟ يكون همجاعف

دددا لددديس مدددن ههدددة تسدددميت  دددا أو عددددم تسدددميت ،  و ددد   و و ددد  صدددار  طعيف   همجاعف

صددار  طعيفددا ون سددائر الندداهرين يف هددذا املعندد  ال ختلفددون عليدد ب بددل هددو عندددهب 

ددا وأن يكددون مددا ا؟  طعيفددا،  مددن الرددوريات يف العلددب، فدد  بددد هنددا أن يكددون همجاعف

ددا مددن تصدديل بعدد  املشدداهدين والفقهددا   لكددن ه ا  ددان ا مجدداي ه ددام   صددد بدد  مقامف

ا وال ي عدر  صدالٌف يف هدذه املسديبلة، فتجدد الذي  د  يعبون عن  ال  علب في  صالفف

ا. ا يعني  و   همجاعف  أن هذا االتفا  ينسب  أعياٌن من الفقها  وال يكون مستفيضف

وهدذا جتددون لدد  مثداالت يف تعبدوات ابددن عبدد الدب واملوفددق بدن  دامدة و ثددو 

ددا وهددذا مددروي  مددن العلددام  وخاصددة يف مسددائل الفددروي يقولددون: ال  علددب فيدد  خ فف

عددن فدد ن عددن فدد ن عددن الصدد ابة وال ي عددر  لدد  صددالف هىل  خددره، فهددل هددذا هددو 

ا مجددددداي القطعدددددي الدددددذي هدددددو بجدددددٌة اللمدددددة ال جتدددددول صالفتهدددددا يف سدددددائر اوبدددددوا  

وصالفهددددا صددددالٌف للددددنصب بددددل  ددددام يقددددو  ابددددن تيميددددة: أشددددد مددددن  لددددن؟ أشددددد مددددن 

 عب.املخالف رتباد النصوو، ا وال:  
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دمي هددذا با مجداي وهددذا با مجداي ولعددل أ لد  امل ققددني  ا ا مجداي، ربددام س  ه ف

دددا ادددذا االعتبدددار ومنددد  مدددا  ومدددنهب ابدددن تيميدددة يقدددو : هن ا مجددداي منددد  مدددا يكدددون هنيف

 يكون  طعيفا باالعتبار اوو .

فعىل  ل با ،  دا ا  لندا عدن ا مجداي الثداين أند  هندي؟  دا ا  يدل  لدن؟ ون 

ا ددا وهال لددو ثبددت أندد  همجدداي للدد م أن يكددون مددا ا؟  طعيفددا،  ثمددة جتددولف يف تسددميت  همجاعف

وعندددد الت قيدددق تدددرل يف النظدددر والعقدددل وبتددد  يف ترتيددد  أدلدددة الشددداري ال ي سدددم  

داب ون ا مجدداي ه ا ثبدت أند  همجدداي يعندي هدو الكدد م يف ثبدوت العلددب، ه ا  هدذا همجاعف

ا لعدم وهود املخالف.علمت أن هذا همجاٌي ف  بد أن يكون ما ا؟ دلي   ف  اطعف

وا مجدددداي اددددذه الرتبدددددة ال بددددد أن يكدددددون لدددد   ددددٌص رصيدددددٌح ب كمدددد ، والدددددنص 

ال دديح بدداحلكب، الددنص الثابددت مددن بيددا درهددة الثبددوت ال دديح بدداحلكب هددذا 

دا هدذا مدن بدال التجدول،  ما ا؟  طعي، لكن ما  ا  في  من الرتبة ال  علب فيد  صالفف

مجدددداي يف الرتتيدددد  العقددددع بمعندددد  ا تفددددا  املخددددالف يف أندددد  ي سددددم  ا مجدددداي وهال ا 

قق من  فهو  طعي. لب ب  وت    فس اومر ه ا ع 

ه ا  ددان العلددب بدد  هنيفددا فددام ا؟ هددل يكتسدد  احلكددب؟ ال، ال يكتسدد  احلكددب  

ددا عددىل التجددول يف هددذا فدديام أرل وهال يف  لعدددم ثبوتدد  بددالعلب وه ددام ثبددت  و دد  همجاعف

 اي، ا مجاي ه ا ثبت هو بجة  اطعة.احلقيقة هو ال ي سم  همج

ددددا  يددددل: هن بكمدددد  وداللتدددد    العلددددب بكو دددد  همجدددداي هنددددي، فلددددام  ددددان العلددددب هنيف

؟ هنيدددة، هدددل لكدددون ا مجددداي هندددي؟ ا دددوال: الب بدددل ون العلدددب هندددا هندددي، أعدددش
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العلددب هددو الددذي يشددار هليدد  هنددا باالتصددا  فمسدديبلة فقدد  االتصددا  بددني هددذه املسددائل 

 علب من هدرا  .هذه ال بد لطال  ال

ا  ولد : أهندا لدو  ا دت هنيدة ا تكدن راهعدةف هىل أمدر عقدع ه  الظندي ال يقبددل  فدإ ف

قدددا : بدددل يت صدددل عدددن القطعدددي مدددا هدددو هندددي  يف العقليدددات وال هىل  دددع  اعدددي، ي 

؟ أعدشويكون سب  الن و  هىل الظنية هنا ال باعتبار القطعي وه دام باعتبدار درهدة 

 االتصا .

درهة االتصا  بني القطعي والظندي  طعيفدا امتند  أن يكدون فإ ا  ان العلب ب 

دددا يعندددي  ، أمدددا ه ا  دددان االتصدددا  هنيف احلكدددب أو النتيجدددة امتنددد  أن تكدددون مدددا ا؟ هنيدددةف

تصددل هددذه النتيجددة مددن هددذه املقدمددة، يعنددي أرأعددت هن  ددان عندددل مقدمددٌة  طعيددة 

ن تكدون النتيجدة واتصا  النظر فيها اذه املقدمة اتصا  النظر اا  طعدي، فيلد م أ

دددا فيلددد م أن تكددددون أعدددش؟  طعيدددة، لكدددن ه ا  ا دددت اتصدددا  النظددددر فيهدددا أعدددش ؟ هنيف

 ما ا؟ يل م أن تكون النتيجة ال تتسب بالقط .

 )المتن(
 ن ددد   
ة  و  ددديع  دددل  الرش   ددد   ب يب صم ق  ل  ب    دددال  ت ع 

ة  دديع   الرش  
ي دددات  ل  دددن  ب ك  دددق  الظ  ل  ع  دددال  ت  ددوم ه  ه  م ل 

ع    .المك    اوم و   

 )الشرح(
لو هال تعلق الظن بكليات الرشيعة  ال تعلقد  بيبصدل الرشديعةب وند  الكدع 

اوو ، ويقصددددددد بيبصددددددل الرشدددددديعة الكددددددع اوو  يقصددددددد بدددددد  أصددددددو  الدددددددينب ون 

 الكليات ا مس والروريات ا مس أوهلا الدين.
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بقيقددةف  فيقددو : يلدد م عددىل هددذا أن تكددون أصددو  الدددين يل مهددا الظنددي، وهددذا 

لددديس هدددو الددد لم بالردددورة هنددداب ونددد  ال أبدددد يقدددو : هن  ليدددات الرشددديعة هنيدددة، 

  ليات الرشيعة باعتبارها هي  طعية.

صددل عنهددا مددن النتددائخم فهددذه   أمددا باعتبددار مددا ي رتدد  عليهددا مددن النتددائخم ومددا ت 

؟  طعيددةف لكددون مبناهددا الددذي هددو أعددشامل صدد ت عددن هددذه الكليددات  ددد تكددون 

 ي ولكون اتصاهلا بالقطعي ما ا؟  ذلن.الكليات  طع

و دددد يكدددون املت صدددل عدددن هدددذه الكليدددات هنيفدددا ال باعتبدددار املبنددد  الدددذي هدددو  

الكليدددات وه دددام باعتبدددار هنيدددة االتصدددا  وهدددذا ال ورود لددد  يف العقائدددد واوصدددو ب 

ون مدددددا يتعلدددددق بيبصدددددو  الددددددين مدددددا يدددددرد عليددددد  مسددددديبلة الظنيدددددة ال يف املبنددددد  وال يف 

 االتصا .

 ن()المت
 ، ي دددات 

احلم اه  دددوم  هدددائ  عدددادة وأعندددي بالكليدددات هندددا: الردددوريات، و  دددن    
ل  و   

 ا.
ن  ا  ل ق  الش  ب    ال  ت ع 

ة  يع  ل  الرش   ل ق  الظ ن  ب يب صم ال  ت ع  وم ه  ا ل  أ عمضف ، و 
ي ات 
ين  س  الت  م  و 

 )الشرح(
يس  دذلن، هذا ص يح، لو هال تعلدق الظدن بيبصدل الرشديعة، ولكدن هدذا لد

لددو  ددان يقددو : هن  -رمحدد  اب-أصددل الرشدديعة لدديس هنيفددا و دددمنا أن أ ددا هسدد ا 

أصددو  الفقدد  هددي الكليددات وهددي أصددل الرشدديعة فيجدد  أن تكددون  طعيددةف لقيددل: 

هدذا  دد ٌم مندتظٌب وهددو مدنهخٌم ا رتبدد  مددا اصدطلح لعيدد  يف  تابد  ولدد  بدٌظ  بددٌو مددن 

 االهتهاد في .
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 : أهنا هي، وه ام يقو : ه دام راهعدٌة هليهدا، وفدرٌ  لكن هو يف االبتدا  ال يقو 

؟ ه د  راهدٌ  هليد ، أعدشبني أن تقو : أن هذا اليش  هو هدذا اليشد  وبدني أن تقدو  

ه ا  لددت أهنددا راهددٌ  هليدد  فهددذا الرهددوي هددو الددذي يشددو هليدد  باالتصددا ، فهددل هددو 

دا بدالقط  صدار   طعيفدا وه ا مت قق؟ يتعذر تققد  يف سدائر املدوارد فدإ ا  دان مت ققف

  ان بالظن صار هنيفا.

 )المتن(
ن  ا    

دم  دا    د     م 
ل دن  خ  ا، و    يل ه 

بمدد  ت  ا و  ه  و 
ي  ا، و    ال  ت غم يه 

ن  ف  ي  ال  ش 
ه  -و 

ل   ه  ا. -ع    و  ه 
ظ  فم نم ب 

 م 

ب  د   قم ف  دو   الم  أ ص 
د ف يف  ن دي  أ صم دل  الظ  عم دال  ه  دوم ه  ن    ل  : أ  ا 

الث ال  د ف و  د   أ صم ل  عم    دال  ه 

ن ا. ن  ه 
ل  ذ  ، ف ك  ا   ف  ن  ب ات 

ل  ذ  يمس     ل  ، و  ين   الد 
و    أ ص 

 يف 

 )الشرح( 
الثالدددا  دددا : ه ددد  لدددو هدددال هعدددل الظندددي أصددد ف يف أصدددو  الفقددد   دددال هعلددد  

أصدد ف يف أصددو  الدددين وهددذا لدديس  ددذلن باتفددا  فكددذلن هنددا، يقددو :  ددام أندد  ال 

و ليددددات العقائددددد أن تكدددون هنيددددة أو أبددددد أصددددوهلا هنيددددة، جيدددول يف أصددددو  الدددددين 

 فيقو : أصو  الفق  يل م أن يكون  ذلن.

ددا ه ا مددا   صددد بيبصددو  الفقدد    ؟ القطعيددات أو أعددشهددذا اللدد وم يكددون مت ققف

ا: هدو يكتسد  بذاتد  أن يكدون مدا تتد   الكليات يعني أصو  الدين  ام  لت سدابقف

 م مددن خدد   االسددب  فسدد  أن يكددون مددا مددا ا؟ هددذا االسددب هددو يكتسدد  بذاتدد  ويلدد

 تت  ما ا؟  طعيفا.
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أما أصو  الفق  وي قصد بالفق  هنا الفروي وفق  الرشيعة والنظدر يف مفصدل  

أدلتهدددا ومدددا هىل  لدددن فاالصدددط ح بذاتددد  ال يسدددتل م هدددذا ه دددام يرهددد  هىل اصدددط ح 

ذا املصددطل ني، فددإن أراد بيبصددو  الفقدد  عنددده أهنددا الكليددات فهددذا الصدد يحب وهلدد

: أندد  لددو هددال هعددل الظنددي أصدد ف يف أصددو  الفقدد   قددو : أصددو  -رمحدد  اب- ولدد 

هذا العلب ال بيبس أن ي قا : أن علب أصو  الفق  أهنا  طعية، لكن أرأعدت لدو  دان 

ددا فيدد ؟ يعنددي السددوا  بطريقددة أخددرل: هددل يف أصددو  الدددين أصددوٌ  وفددروي يف  فرعف

 مسم  علن أصو  الدين هل في  أصو  وفروي؟.

ال اوصل يف علب أصو  الدين أن  أصدوٌ  حمضدة و دان يف اوصدل جيد  أن  

املسدلمني يتفقددوا عليهدا، ا دد   فيهددا طدر  يف اوصددل وهال مدا يف مقدمددة اعيددة 

 وال من بيا النوي هىل  خره توه  أو ترل لنا مثل هذا ا   .

  ؟ ون امل صدل عندأعدشلكن يف أصو  الفق  من  مدا هدو أصدٌل ومند  مدا هدو  

وهو الفق  من  ما هو  طٌ  ومند  مدا هدو هدٌن وأصدو  الفقد  لدو  ا دت  طعيدةف لسدائر 

 ؟ ييبخذ  فس احلكب.أعشمواردهاب ون الذي يت صل عنها ييبخذ 

يقددو : وهنددا راهعددٌة هىل  ليددات الرشدديعة  -رمحدد  اب-يعنددي، ألدديس الشدداطبي

ا راهدٌ  هىل والراه  هىل القطعي  طعدي؟ فقدد يدرد السدوا  هندا وي قدا : هن الفقد   ه ف

؟ هىل مددا ا؟ هىل اوصددو ، أصددو  الفقدد ، والراهدد  هىل القطعددي  طعددي وهددذا أعددش

مدددا لددد  ال أبدددد يقولددد  بددد ، يعندددي ال أبدددد يقدددو : هن الفقددد   فدددروي يف سدددائر مدددوارده 

 يكون  طعيفا، الظن في   ثٌو  ام تعر .
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 )المتن(
دددددد ددددددل  الرش   ددددددنم أ صم

دددددد   م  قم ف  ددددددو   الم ددددددب ة  أ ص  سم
ه نم و  ن     ، و  ين   الددددددد 

ددددددو    أ ص 
ددددددب ة  سم
ن  ة     يع 

دٌة يف   ل  اخ  دي  د 
ه  ، و 
دة  ل  ل  م  ٌة يف     ت ب   عم ي اٌت م  ل   أ هن  ا   

تم يف  ت و   اسم
د  ب ف ق  ب ة  ت   املم رم

ت تم يف  او  ف   ت 

. ي ات  ور  ن  الر  
ين  م   الد 

ظ  فم  ب 

 )الشرح( 
أندد  يريددد باوصددو  الكليددات،   عددب،  دديبن الشدداطبي هنددا يميددل يف الرتتيدد  هىل

ه ا  دددان  دددذلن فهدددذا صددد يحب وهلدددذا فقدددد اسدددتوت يف ههندددا  ليدددات معتدددبة يف  دددل 

ملددددة، ه ا أراد بددددذلن املعتددددب يف  ددددل ملددددة مددددن الرشدددديعة، ه ا أراد بالقطعيددددات هنددددا 

املعتبة بكدل ملدة  فهدذا ال شدن أند   طعدي وال هدد  يف هدذا، ه دام املقصدود أن  دل 

هدذا العلدب عددىل مدا أشدار هليد  يف أو    مدد  فهدذا هدو الددذي  مدا يددخل تدت الصددلة

 تت   وٌي من السوا .

 )المتن(
دديٌ ،   ن دد   ت رشم 

ب و   ب ددالظ ن 
ة  دديع   الرش  

دو    أ ص 
ددات  ب  ددب يل  ه ىل  ه ثم : ال  س  بم دده  ض  ددا   ب عم ددم    و   

وي   ر  ف   الم
م   ت عبد ب الظ ن  ه ال  يف 

ا  دو   ، ولذلن ا يعد الق4و  دن  اوم ص 
ايض ابدن الطيد  م 

ددددنيم   ب  دددا و  يمن ه  ددديح  ب 
ه  م الرت  ا، و  ه 

دددت  ار    ع  م  ، و 
ددددة  ل  ع  دددس  الم كم  ع 

وم   يف  ق  دددالم    ، دددل  ل 
ع  ددديل  الم اص  ف  ت 

دددددديمس   دددددد   ل  إ    ب ف 
ددددددا   س  رم ا م  ، و 

اة  و   الددددددر 
اد  ددددددد  يب عم    ، ددددددار  ب  ددددددام  اوم خم ك  دددددديل  أ بم

اص  ف  ت  ددددددا، و  ه  وم    

. يي
طمع   ب ق 
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 )الشرح( 
هنددددا يقددددو : و ددددد  ددددا  بعضددددهب  ال سددددبيل هىل هثبددددات  -رمحدددد  اب-الشدددداطبي

أصددو  الرشدديعة بددالظنب وندد  ترشدديٌ  وا   تعبددد بددالظن هال يف الفددروي، هددو ه ا أ ريددد 

بند  الفدروي عليهدا فد  شدن أن هدذا  باوصو  عىل هذا املعن  أهنا الكليات التي ت 

هىل أصل الرشيعة، وأما ه ا   صد ادذا مجلدة  يستل م لو أمكن يستل م رهوي الظن

صددل عددن هددذه اوصددو  الفددروي مددن  مددن فددروي هددذا العلددب وحمصدد ت  فكددام أندد  ت 

صدل مدن هدذه اوصدو  بعد  الفدروي مدن بيدا  ظدب علدب  بيا اوبكام فقد ت 

 أصو  الفق .

ا   دددا وعلدددب أعدددشفدددإن تسدددميت  أصدددوالف مدددا تسدددتل م اصدددط بف ؟ أن يكدددون  طعيف

دددا ومدددا يكدددون  أصدددو  الفقددد ، لكدددن تفاصددديل هدددذا العلدددب تتمدددل فيهدددا مدددا يكدددون هنيف

  طعيفا.

 دددا : ولدددذلن ا يعدددد القدددايض ابدددن الطيددد  نيقصدددد البدددا  ين  مدددن اوصدددو  

تفاصيل العلة، الظني ال يعد من اوصو ، لكن هل يددخل يف علدب أصدو  الفقد  

 أو ال يدخل يف هذا العلب؟ هذا باٌل  خر.

النظددر أن ي سددم  أصدد ف،  ددل هنددي  يف الفددروي أو يف  الظنددي ال ينبغددي يف العلددب

مقدمات أصو  الفقد  ال ينبغدي أن ي سدم  أصد ف بذاتد ، لكدن هندا  دتكلب عدن علدب 

أصو  الفق ، فدإ ا  دان الكد م عدن أصدو  الفقد  عدىل معند  اوصدل فاوصدو  ال 
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بدددد أن تكدددون اوصدددل فيهدددا أهندددا  طعيدددة، لكدددن ه ا   صدددد بيبصدددو  الفقددد  هندددا العلدددب 

 ؟ ما يكون دون هذه الرتبة.أعشصط ح فإ   تتمل أن يدخل تت   ا

 )المتن(
ددددىل   ددددة  ع  ي 

بمن  دددديل  املم 
اص  ددددو   ب دددديب ن  الت ف   اوم ص 

ال دددد   يف  خ  ددددنم ه دم ي  ع 
ن  يم ددددن  ا م ددددو  ر  ابم ددددذ  ت  اعم و 

ل    الد 
يم   ل  يام  د    ع 

ن   ف  ٌة ب املم عم ل 
اخ   ا د 
ط وي  ا  و   املم قم .اوم ص  ي 

طمع  ق   يل  الم

 )الشرح( 
 عددب هددذا ا ددوال الددذي سددبق ا شددارة هليدد ، عددىل أن دخددو  هددذه الفددروي هن 

صدد ت العبددارة أو دخددو  بعدد  الظنيددات يف مصددطلح هددذا العلددب نعلددب أصددو  

 الفق   باعتبار أهنا حمصلٌة من هذه اوصو  القطعية.

  فيهدددا  دددو وأرل أنددد  لدددو أ ريدددد بيبصدددو  الفقددد  مسددديبلة أصدددو  الددددين اوصدددو 

متددددديبذ،  دددددا ا؟ القيددددداس  دددددو متددددديبذ ون أصدددددو  الد يدددددة سدددددمعيٌة حمضدددددة، بخددددد    

مسدددائل الفدددروي فدددإن أصدددو  الفقددد  هدددذا العلدددب ه دددام   ظدددب باعتبددداره علدددامف يعدددر  بددد  

النددددداهر مدددددنهخم ترتيددددد  اوبكدددددام يف الفدددددروي، ألددددديس  دددددذلن؟ وأندددددتب تعرفدددددون أن 

لب والو وي وال مدن بيدا درهدة الفروي ال ب  هلا، وال تتناه  ال من ههة الع

احلكددب فإهنددا ختتلددف للدرهددة بددالقط ، منهددا مددا يكددون هنيفددا ومنهددا مددا يكددون  طعيفددا 

 هىل  خره.

فلددددو أن أصددددو  الفقدددد    صددددد بدددد  املعندددد  الكددددع وبددددده لضددددا  هددددذا العلددددب أن 

يعر  الفقي  والناهر بطريقة الرتتي ، ما دام أن  ترتيٌ  ومدر  يكثدر فيد  الظدن فد  

؟ أن يدديبذ يف مقدددمات علددب أصددو  الفقدد  مددا أعددشتدديبذ يف بعدد  مقدماتدد   بدديبس أن
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هو ما ا؟ ما هو هني،  د يقو   ائدل: ال، ه ا  دان هدذا العلدب  طعدي هدذا أوىل لد ، 

هددو لددو  ا ددت الرشدديعة مددن أوهلددا رتخرهددا ارتن  فهمهددا  طعيددةف  ددان هددذا أوىل لنددا، 

 الع هب الناس والبرش.الرشيعة من اب  طعية، لكن الرشيعة   لت عىل حمل 

بكب الشداري ارتن  دام هدو يف اوصدل العقددي بتد  يف الفدري بكدب الشداري 

وابدد، أليس  ذلن؟ بكب الشاري يف هذا اومر وابدد، لكدن يف مسدائل الفدروي 

بصددل ا دد   يف هددذه الرتاتيدد  والوصددو   -صددىل اب عليدد  وسددلب-بعددد النبددي

 هىل اوبكام.

د عنددد  الظندددي أ دددب لددد ؟ صددد يح، لكدددن سددديكون ه ا  لدددت: هن هدددذا العلدددب  بعددد

، ه ا  لدددددت: هن علدددددب أصدددددو  الفقددددد  هدددددو القطعيدددددات فقددددد  مدددددا اسدددددتطاعت  ا  دددددارصف

؟ بكدددل املدددوارد املت صدددلة بعددددهاب ونددد  بدددني يبعشالقطعيدددات وبددددها أن تعدددر  بددد

القطعيدددات وبدددني اوبكدددام حمدددل االتصدددا  وهدددذه هدددي الظنيدددات التدددي تلدددد يف هدددذا 

تلدددددف عليهدددددا بدددددني او صدددددوليني، أندددددتب تدددددرون أهندددددب اختلفدددددوا هدددددذا اومدددددر العلدددددب وخ 

 للوهول أم ليس للوهول، أليس  ذلن؟.

أو  -سددب ا   وتعدداىل-هددذا ي عتددب مبدددأ يف فهددب خطددال الشدداري ه ا أمر ددا اب

فداومر هدو للوهدول أو لديس  دذلن، أن ي قدا :  -علي  الصد ة والسد م-رسول 

صدد يح هن ا مهددور هددو  اوصددل فيدد  الوهددول، الصددار  مددا ا يكددون، هىل  خددره،

أن الصدد يح أن اومددر يفيددد الوهددول وأن اوصددل فيدد  الوهددول، لكددن يبقددد  أن 

؟ االخددت  ، مدد  أندد  يف أوائددل هددذا العلددب، يعنددي ي عتددب أعددشهددذا مثدداٌ   ددا بصددل 
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لدديس هددذا يف أطددرا  هددذا العلددب الددذي هددو ا دد   يف داللددة اومددر عددىل الوهددول 

مجاعدددة املتقددددمني مدددن السدددلف هن اومدددر وعددددمها، وهن  دددان بعضدددهب يقدددو : عدددن 

 يفيد الوهول، هذا مب ا.

لكددن ه ا دخلنددا يف  تدد  أصددو  الفقدد  باعتبددار املدددارس التددي  تبددت يف هددذا  

دددذ ر وهن  ددان ا مهدددور والصددد يح أن اوصدددل يف اومدددر  دددا ي  العلددب فتجدددد أن خ فف

 الوهول.

 )المتن(
د    هم ن    ال  و  ي أ 

نمد  ع  : و  ي  ر  ال  دو      ا   ا م  دن  اوم ص 
دن  م  ف  ا الم دذ  دد  ه  دنم ع   ع 

داي  لت   
ل 

ن يًّا. ان  ه  ه نم     و 

 )الشرح( 
ا لدددو   ددد ا أصدددو  الفقددد  عدددىل القطعيدددات وبددددها لكدددان هدددذا أا  مدددن  ه ف

؟ مددن بيددا التعريددف، تعريددف الندداهر أعددشههددة املقددام، ولكندد  أ  دد مددن بيددا 

أنددددا أ ددددو  بددددني يدددددي هددددذا:  - رمحدددد  اب-واملجتهددددد بت صدددديل الفددددروي والشدددداطبي

الشاطبي هماٌم حمقق ويميل هىل العناية يف  تب  بتد  يف االعتصدام يميدل هىل العنايدة 

برف  مقام الرشيعة، وهدذا املقصدد ال خدتص بد  هدو مقصدد عندد سدائر العلدام ب بدل 

عندد مجيدد  املسدلمني جيدد  أن يكدون  ددذلن، لكددن أ صدد أن هددذا الدوارد مددن اومددر 

 أبيا فا هىل مثل هذه النظرات التي ينتهي هليها. ربام يغل  علي 

فددد  شددددن أنددددن ه ا  لدددت: هن أصددددو  الفقدددد   طعيدددٌة فهددددذا أا  مددددن بيددددا  

املقدددام، لكدددن الغدددر  الدددذي   ظدددب هدددذا العلدددب مدددن أهلددد  أندددتب تعرفدددون أنددد  مدددا  دددان 
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مددنظامف  علددب  اصددط بي،  ددان موهددود  فقدد  و معدداين يف  فددوس أئمددة االهتهدداد 

تيددد  هدددا  بعدددد مدددن الصددد ابة وال تدددابعني هىل  خدددره، لكدددن تنظيمددد   اصدددط ح وترا

  لن، فهو أا  من بيا املقام، ولكن  أ   يف التعريف.

 )المتن(
دو    دن  اوم ص 

دن  م  ف  ا الم دذ  دد  ه  دنم ع   ع 
داي  لت   
د   ل  هم ن    ال  و  ي أ 

نمد  ع  : و  ي  ر  ال    ا   ا م 

ن يًّا. ان  ه  ه نم     و 

 )الشرح(
ا بدددإ ن اب  دددف هندددا، -ون هدددذا الكددد م فيددد  يٌ  مدددن الطدددو   سدددتكمل   ددددف

و دددخل بعدددها هن شددا  اب  يبخددذ املقدمددة الثا يددة وربددام  صددل هىل املقدمددة  -تعدداىل

 الثالثة واب أعلب وصىل اب وسلب عىل  بينا حممد وعىل  ل  وص ب  أمجعني.

ا هن شا  اب يكون الدرس الساعة ا امسدة والنصدف، ه د ام اليدوم بصدل  دف

ا هن شددا  اب يكددون ا امسددة والنصددف  بعدد  التدديبخر مددن أهددل السددفر، ولكددن  دددف

 ، وصىل اب وسلب عىل  بينا حممد.-تعاىل-بإ ن اب

 )المتن(
دو    دن  اوم ص 

دن  م  ف  ا الم دذ  دد  ه  دنم ع   ع 
داي  لت   
د   ل  هم ن    ال  و  ي أ 

نمد  ع  : و  ي  ر  ال    ا   ا م 

ددان  ه   ه نم    ددن  و  ب و  ن  ت لم ددب  لم ع  ددو   الم ددي  أ ص 
ددو   ه   أ ن  اوم ص 

ددايض  يف  ق  ددة  الم يق  ددىل  ط ر  ن يًّددا، ع 

دني    ع  دوم  م  دٌر    دا أ مم يمه  ل  در   ع  دنم لي عم
ا، ل ك  ده 

س  تم ال  و  نمف  دع 
 و   
ي دات  ل  ني    

ا      و 
ن ي ات  الظ 

دددذ    ه 
دددي  يف  : ف ه  دددا   ددد.     

نم      دددا ال  ي 
دددنم أ      

.  دددا : وتسدددن م  دددوو  ا م ص  وم  و  م  ع  دددالم ا   

دددددة   اوم د ل  ، و  دددددة  ل 
دددددي  اوم د 

ه   ه  نمدددددد 
دددددو   ع   ن  اوم ص 

ب و  دددددو   دددددن  اوم ص 
ا م  ه  دددددد  ع  دددددايل  أ نم ال  ي  املم ع 
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ددا  ه  اه  ر   ه خم
ددن  ب دد   مس  دد   ت  ب ف 

ددايض  ق  ددا الم أ م  ، و  دد   طم ق  دد ه ىل  الم
 ِ فم ددا ي  م م  ه  نمددد 

، ع  ددو   ددن  اوم ص 
م 

. ا   ا   ا م  ذ  . ه  نم   يمن اه  ع  ك  ي ب 
ل    ال ذ  ىل  أ صم  ع 

. ا ب    ط وعف قم ون  م  ير  ال  ب د  أ نم ي ك 
د  قم ل  ت  ىل     ل  ع  : أ ن  اوم صم ال  ا م و   و 

 )الشرح( 
 عددددددب، احلمددددددد ب رل العدددددداملني، وصددددددىل اب وسددددددلب عددددددىل  بينددددددا حممددددددد و لدددددد  

هددذا هددو املجلددس الثدداين يف التعليددق عددىل مقدددمات الع مددة أ ددو  وأصدد اب  أمجعددني،

فقدات"هس ا  الشاطبي يف  تابد   وينعقدد يف الشدهر السدادس مدن سدنة ثدامن   "املوا

وعرشددددين وأربعامئددددة وألددددف مددددن اهلجددددرة النبويددددة الرشدددديفة عددددىل صدددداببها أفضددددل 

-شداطبيالص ة والس م بمكة املكرمة، وسبق معندا يف أوائدل هدذه املقدمدة أن ال

عددد م يف أو    مددد  عدددىل أن أصدددو  الفقددد   طعيدددة وسدددبق أن هدددذا مقددداٌم   -رمحدد  اب

 من التفصيلب ون هذا اصط ٌح من ههة العلب  فسد  فدإن أصدو  
 
تتاي هىل ي 

عددددد  دددد  تتدددد  مجلدددة مددددن القوا الفقددد  ه ددددام تكددددون ادددذا الرت يدددد   علددددب  اصدددط بي مج 

 واودلة والرتاتي  فهذا يره  هىل التفسو.

 ددا :  ددا  ا ددالري: عندددي أندد  ال وهدد   -رمحدد  اب-وبعددد مددا  ددرر مددا سددبق 

لت دداي عددن عددد هددذا الفددن مددن اوصددو  هىل  خددره عددىل طريقددة القددايض، ثددب   ددر 

طريقدددة أ  املعدددايل ا دددويني وهدددذا الدددذي   دددره الشددداطبي يدددد  عدددىل أن النظدددار مدددن 

أصددددو  الفقدددد   أهددددل اوصددددو  ال يسددددلمون اددددذا املبدددددأ الددددذي بدددددأ بدددد  مددددن ههددددة أن

  طعية.
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ستفاد من هذا النقل الذي  قل ب ون  ليس املقصود هندا الو دو  عندد   هذا م 

تصددددد يح الطريقددددددة التددددددي اختارهددددددا القددددددايض أو التددددددي اختارهددددددا ا ددددددويني أو التددددددي 

اختارها الشاطبيب فإ د  أشدار هىل ث ثدة مدن الطدر  يف ترتيد  هدذا العلدب يف تديدد 

 ماهيت .

لددددث ث هددددي طددددر   كنددددة مددددن بيددددا االصددددط ح وعندددددي أن هددددذه الطددددر  ا

بمعندددد  أندددد  ال وشددددابة أن يصددددطلح عددددااٌ ومندددداهر مددددن املددددر بني هلددددذا العلددددب مددددن 

املصددنفني لدد  عددىل أبددد هددذه اووهدد  ويكددون اصددط ب  صددتٌص بدد  فددإن لددو افتددتح 

 تابدددد  عددددىل أن هددددذا هددددو االصددددط ح الددددذي ينتهددددي هليدددد  ترتيبدددد  هلددددذا العلددددب يف هددددذا 

 تبدد  لكددان هددذا ال هشددكا  فيدد ، لكددن ا شددكا  يف طريقددة أ   الكتددال أو يف سددائر

ا مددن ههددة  -رمحدد  اب-هسدد ا  أندد  يعدد م اددذا، ويددرل أن مددا خالفدد  يكددون متعددذرف

 الرتتي  اومر ليس  ذلن.

فعىل  ل با  ي ستفاد  دا   دره  عدن القدايض وعدن ا دويني أن تفسدو الن ظدار 

ب مدن ههدة  ددره الكدع أهندا صتلفدة، يف علب اوصو  أن تفسوهب  اهية هذا العلد

ا مددا   ددره هنددا يددد  عددىل أن اوصددوليني  ومددن هنددا اختلددف تددرتيبهب بعددد  لددن، فددإ ف

م الذي الت مد  أ دو هسد ا  يف أن  والنظار يف هذا العلب ال يلت مون في  هذا االلت ا

 أصو  الفق   طعية.

لدة فإ د  ال وعلي  فهو هنا يقدو : هن ا دويني  دا هعدل أصدو  الفقد  هدي اود 

يناسب  أن يدخل فيها ما ليس  طعيفا،  ا : ون الدليل عنده  طعي، هدذا عدىل  دل 
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بدددا  عدددىل  ددددر مدددن النظدددر والتيبمدددل واملراهعدددة، لددديس عدددىل هط  ددد ، وعدددىل طريقدددة 

القددايض يمكددن أن يكددون الظنددي مفضدديفا هىل  لددن ب سدد  مددا   ددره ا ددالري وهن 

  ان هو  د أراد أن يشو هلي  بعد  لن.

نتيجددة مددن هددذا أن هددذا النقددل الددذي  قلدد  ا ددالري وأهددال عندد   ددام هددو بددني ال

يديكب من   م ا الري، ولكن أ ا هس ا  أ ره مدن ههدة املنقدو  وهن  دان أراد 

أن جيي  عن  بعد  لن، عىل  دل بدا  مدا   دره ا دالري أو   دره أ دا هسد ا  عدن 

ن الظندددي يف هدددذا ا دددالري يدددد  عدددىل أن ثمدددة أ ثدددر مدددن مدددنهخم يف رسدددب القطعدددي مددد

 العلب، هذا هو الذي يكفي.

ددا أعددشفرهدد  العلددب هىل مددا ا؟ هىل   ؟ هىل أن التنددوي هنددا اصددط ح ولدديس ل ومف

ب  أعني أ ا هس ا   ا  ا : وا وال أن اوصل عىل  دل تقددير  علميفا، وأما هوا

دددا بددد ، فهدددذا لددديس عدددىل هط  ددد ، هن اوصدددل عدددىل  دددل تقددددير  البدددد أن يكدددون مقطوعف

دددا بددد ،  لمدددة اوصدددل مدددن بيدددا اللغدددة ومدددن بيدددا مجهدددور  البدددد أن يكدددون مقطوعف

ددددا تعنددددي أن اوصددددل يصددددل هىل  دددددر  مددددن هددددذا املعندددد ، ولكددددن أندددد   االصددددط ح أعضف

قددا : اومددر لدديس  ددا بدد ، ي  يقددو : أن اوصددل عددىل  ددل تقدددير ال بددد أن يكددون مقطوعف

م أن  دددددذلن، فدددددإن اوصدددددل ه ا أ ريدددددد بددددد  املقدمدددددة  دددددام هدددددي طريقدددددة القدددددايض ا يلددددد 

 ؟  طعيةف عىل  ل تقدير.أعشاملقدمات تكون 
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دددددددا ال مدددددددن ههدددددددة اللغدددددددة وال مدددددددن بيدددددددا   ا هدددددددذا اللددددددد وم لددددددديس حوريف فدددددددإ ف

ددددا ال مددددن ههددددة اللغددددة وال مددددن بيددددا االصددددط ح مددددن  االصددددط ح، لدددديس حوريف

بيددددا احلقددددائق العلميددددة،  عددددب وه ا  يددددل عددددن معندددد  مددددن املعدددداين أو عددددن  دددددر مددددن 

رمحدد  -أن اوصددل يكددون لدد   دددٌر مددن العلددب، ولددو  ددا املعدداين أهنددا أصددٌل في فددرت  

ددددا لكددددان هددددذا فدددديام أرل  -اب أن اوصددددل عددددىل  ددددل تقدددددير ال بددددد أن يكددددون معلومف

دددا بدددني القطعدددي وبدددني العلمدددي، فدددإن العلدددب هدددو املقدمدددة اووىل  مناسدددبفا فدددإن ثمدددة فر ف

 وأما أن   طعٌي أو ليس  طعيفا فهذا من بيا النتائخم واحلكب.

ي  ثدددر يف  تدددد  النظددددار أهندددب هعلددددوا  ددددل علمدددي  أو  ثددددو مددددن وهن  دددان الددددذ 

؟  طعي، و ابلوا بني العلب وبدني مدا ا؟ الظدن، أعشالنظار هعلوا  ل علمي  فإ   

سددددب ا   -هددددذا عددددىل  ددددل تقدددددير ب سدددد  مددددا ي فأدددد بدددد ب ونددددن تددددرل يف  تددددال اب

 أن اب يذ ر العلب ويكون يف القر ن ما يقابل  ما ا؟ الظن. -وتعاىل

صددف اونبيددا  وطريقددة اونبيددا  بددالعلب بخدد   طريقددة مددن خددالفهب وهلدد  ذا و 

دددا }: -هددل وعددد -بدديبهنب يتبعددون الظددن  دددام يف مثددل  ولدد  م  ددن  و  ددون  ه ال الظ  ت ب ع  ه نم ي 

ددس   ل او نمف  مددو  م ومقدددام الظددن املددذ ور هنددا لددديس هددو مقددام الظدددن 23 الددنجب:  {َت 

دددا و دددد يكدددون  الدددذي يقددد  يف االصدددط حب وهلدددذا املعلدددوم  دددد يكدددون العلدددب بددد   طعيف

 ؟ هنيفا م  أن  ي سم  علامف من هذا االعتبار.أعشالعلب ب  

ددا بدد  هددذا تتدداي  ا  ولدد : أن اوصددل عددىل  ددل تقدددير البددد أن يكددون مقطوعف فددإ ف

 هىل  در  من الت صيل أ ثر  ا    ر.
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ددا نيعنددي اوصددل  تطددر  هليدد  ابددتام  ا خدد   أي   ددا : وندد  هن  ددان مظنو ف

التديبخر عدن الصدد ة،  دا : ومثددل هدذا ال جيعددل بسدنفا يف الدددين عمد ف باالسددتقرا ، 

 عددب، أصددو  الدددين لدديس فيهددا هنددي، ثددب يقددو : والقددوا ني الكليددة يعنددي يف أصددو  

الفق  ال فريق بينها وبني اوصو  الكلية يقصد بيبصو  الدين، هو ه ا   صدد بيبهندا 

قددا  أنددد   طعيددة   صددد بددالقطعي القددوا ني الكليددة يف أصدد و  الفقدد  فهددذا يمكددن أن ي 

؟ ه دد  مددا ا؟ ه دد   طعددي، القددوا ني الكليددة ال فددر  بينهددا وبددني اوصددو  الكليددة أعددش

يقصد يف أصو  الدين، ي قدا : هدذا أمدٌر متديبت يعندي يتديب  ، هدذا أمدٌر يتديب   بمعند  

، لكدن هدل  دل هدذا  أن القوا ني الكلية يف هذا العلب، ما ا؟ جي  أن تكدون  طعيدةف

ب يل م أن يكون  طعيفا؟ ي قا : هذا ب س  مدا يندتظب عندد النداهر واملصدطلح العل

دددددخل يف هددددذا العلددددب هال القطعددددي ومددددا عددددداه ال جيعلدددد  مددددن هددددذا  فإ دددد  هن أراد أال ي 

العلدددددب، فهدددددذا اختيددددداٌر، لكنددددد  اختيددددداٌر لددددديس مدددددن لددددد وم احلقدددددائق وه دددددام مدددددن ههدددددة 

 االصط ح.

بمسدددديبلة أو بددددام هددددا  يف  -رمحدددد  اب-عدددىل  ددددل بددددا ، بعددددد  ددددل  لددددن اسددددتد 

ددد   حل  ددداف ظ ون  } تدددال اب  دددا ل  ه    ر  و  ن دددا الدددذ  م لم دددن       دددا    م و دددا : هن م 9 احلجدددر:  {ه   

امل فدددوظ هدددي اوصدددو  الكليدددة هدددذا لددديس ينتهدددي عدددىل  دددل تقددددير هىل  تيجدددة بددديبن 

، ه دام هدذه ارتيدة تدد  عدىل أن أعشأصو  الفق   اصط ح جي  أن تكون  ؟  طعيةف

 ن حمفددوظ  ددام هددو الغالدد  يف تفسددوها وبتدد  عددىل تصدديل معندد  جممددل منهددا القددر

فإهندددا تدددد  عدددىل أن أصدددو  الترشدددي  وأصدددو  الددددين مدددا ا؟ حمفوهدددة أصدددو  العلدددب 



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

39 

وأصدددو  العمدددل  لهدددا حمفوهدددة وهدددذا ال هشدددكا  فيددد ، لكنهدددا ال تددددخل هىل مسددديبلة 

 االصط ح.

بدد  م ابددن ا ددويني، عددن  دد م القددايض و دد  -رمحدد  اب-بعددد  لددن يدديبذ هوا

اومددر يددددور عددىل مدددا   دددرت عددىل هدددذا الرتتيدد ب وهلدددذا  سدددبفا للو ددت بتددد  تكدددون 

هدددذه املجدددالس املتابدددة أو املمكندددة يف هدددذا الددددرس  افيدددةف ل  تهدددا  مدددن املقددددمات 

  لها، فيبرل أن ما بعد  لن يكون ال بيبس ا رأ عىل عجل.

 )المتن(
دددل  ت   دددىل     دددل  ع  : أ ن  اوم صم ال  ا م دددو   ن ددد   ه نم و 

ب و  دددا ب ددد   ط وعف قم دددون  م  دددد  أ نم ي ك  ير  ال  ب 
دددد  قم

ين    الددد 
دد ف يف  ددل  أ صم مع  ا ال  جي  ددذ  ددل  ه  ثم

م  ، و 
دد     خم ام    ا م 

ددت   ددان مظنو ددا تطددر  هليهددا ابم

دو    ب نيم  اوم ص  ا و  يمن ه  ي ة  ال  ف رم   ب  ل  ني  المك 
ا   و  ق  الم ، و 

 
ا  ر  قم
ت  سم
م  ف ب اال  دي   دص   ع 

ت  ي دة  ال  ل  المك 

 : ددداىل  ع   ت 
ل ددد      وم

ون  يف  ددددم  دددظ  املم ضم فم
و  ن  احلم  دددا، و  يمه  ل  دددد   }ع  دددا ل  ه    ر  و  ن دددا الددددذ  م لم دددن       ددددا    م ه   

دددو  9 احلجدددر:  {حل  ددداف ظ ون   ه  ، و 
دددة  وص   املم نمص 

دددة  ي  ل   المك 
دددول    دددظ  أ ص  فم

د  ب ددد   ب  ا دددام  املم دددر    
م، ه 

: املم دددد دددداىل  ع   ت 
ل دددد   وم د  ب ق  ا بم }ر  يددددن ك 

ددددبم د  ك  ددددت  ل  لم م  م  أ  م ددددوم ي  ة :  {الم ددددد 
ائ  ددددا، ال  أ ن  3 ا م  م أ عمضف

. ل ن  ذ  ان     وم    ب ه  م ل  ي ة 
ئ  ل  ا م  م

ائ  د  املم س  ا  املم ر 

 )الشرح( 
هددذا  دد ٌم بسددن، مدد  أندد  بسددن أ صددد لدديس مددن ههددة تفسددو ارتيددة وهال مددن 

، لكن أ صد مدن ههدة أند  -رمح  اب-ة املعن  فيها أعب  ا   رهبيا تفسو ارتي

فدددددر  بدددددني الكدددددع وا  ئدددددي، فهندددددا يعدددددود السدددددوا : هدددددل أصدددددو  الفقددددد  مدددددن ههدددددة  ي 
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االصددط ح هددي الكليددات مددن املقدددمات أم يدددخل فيهددا املقدددمات ا  ئيددة؟ هددذا 

 تيجددددة الب ددددا، مددددن  ددددا : ههنددددا املقدددددمات الكليددددة ف سدددد ،  ددددا : هن هددددذا العلددددب 

؟  طعي، ومن  دا : أند  يددخل فيهدا املقددمات الكليدة وا  ئيدة  دا : هن هدذا أعش

 العلب يدخل في  ما هو هني.

 )المتن(
ه  لو  ان  دذلن ا يتخلدف عدن احلفدظ ه ئدٌي مدن ه ئيدات الرشديعة ولديس 

  ذلن ونا  قط  با وال ويقيده الو وي لتفاوت الظنون.

 )الشرح(
بدددل الصدددوال أن الرشددديعة حمفوهدددة مدددن  هدددذا فيددد  جتدددول ولددديس عدددىل هط  ددد ب

سائر مواردها، لكن تفسو احلفظ هدو الدذي يقد  الدرتدد فيد ، وهال فإ دن تعلدب أند  

بتدد  يف ا  ئيددات والفددروي ال بددد أن يكددون بكددب الشدداري  ددائامف يف  ددل العصددور، 

وال يمكن أن سائر الناهرين واملجتهدين بتد  يف هد   اختلفدوا فيد  ال يمكدن أن 

ولددددد  النظددددار واملجتهددددددون والفقهددددا  هىل  خدددددره أن تكددددون مجيددددد  ارترا  مجيدددد  مددددا يق

 صالفةف حلكب الشاري يف  فس اومر.

وهلدددددذا تعرفدددددون يف اوصدددددو  أنددددد  هدددددرل ب دددددٌا يف هبدددددداث  دددددو   ثالدددددا  يف  

املسددديبلة، واملت قدددق عندددد املتقددددمني أنددد  ه ا ا ضدددب  أن املسددديبلة عدددىل  دددولني، دارت 

ملتقدمة عىل  ولني فد  جيدول هبدداث  دو   ثالدا  يف بني أئمة االهتهاد يف القرون ا

 املسيبلة ختص عنهام يف االخت  .
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بفا ون أعددشوندد  ي علددب أن هددذا املخددتص عددنهام بدداالخت     ؟ ال يكددون صددوا

ا لد م أن يكدون هطبدا  املجتهددين عدىل خ فد  أو عدىل تر د   بف لو ل م أن يكون صوا

عددد  ددوٌي مددن تدديبخر بلددوش بكددب الشدداري وهددل  لددن ا لقددرن، وهددذا مددن بيددا القوا

 الرشعية متعذر.

 )المتن(
. ي ة 
ئ  وو  ا م  م  الن ص 

ت  يف  ال  ام 
ت  بم
ت ط ر    اال  ، و 

ت  الظ ن ون  او  ت ف 
 ل 

 )الشرح(
أريددد أنبدد  باملناسددبة عددىل القددو  الثالددا هال أندد  يقدد  يف  دد م بعدد  املتدديبخرين 

الفقهيدددة بدددبع  العدددوار ،  مدددن الفقهدددا  واملعتندددني أهندددب يقيددددون بعددد  املسدددائل

فربام تصل يف سيا  الب ا أن املسديبلة صدار فيهدا  دوالن باعتبدار اوصدل فيصدو 

 فيها بعد هذا التقييد تصو املسيبلة عىل ث ثة أ وا .

وجتددد أن الناسدد  مددن البددابثني ه ا أراد  سدددبة القددو  الثالددا يضدديف القدددو   

أو هىل أبددددد اوئمددددة اوربعددددة  اوو  هىل مجلددددة مددددن التددددابعني أو مجلددددة مددددن الصدددد ابة

ويضددديف القدددو  الثددداين  دددذلن باعتبارهدددا مدددذاه  مت دددررة ومسدددتقرة مدددن سدددابق، 

فدددددإ ا هدددددا  هىل ه دددددافة القدددددو  الثالدددددا مدددددا اسدددددتطاي أن يضددددديف  هال ملدددددن بدددددرره مدددددن 

 املتيبخرين.

ال يسددتطي  أن يضدديف   قددو   ثالددا هال ملددن بددرره مددن املتدديبخرين فتجددده أندد   

هددو  ددو  فدد ن، وجتددد أندد  مددن العلددام  املتدديبخرين يف تدداريخ يقددو : والقددو  الثالددا 

ا من ههة العلب.  وهن  ان حمققف
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هددددذا التقييددددد بددددالعوار  هددددو  ددددوي مددددن الرتتيدددد  العلمددددي، لكددددن فدددديام أرل ال 

ينبغدي عددد هددذا مددن القددوا  اوصددل يف املسدديبلة، مثددا   لددن: أهنددب ه ا   ددروا مسدديبلة 

القدددددو  بدددددالوهول وهمدددددا القدددددو   الغسدددددل يف يدددددوم ا معدددددة فدددددإن املشدددددهور فيهدددددا همدددددا

 باالست بال وهو الذي علي  اوئمة اوربعة وهو الص يح.

بعددد  املتددديبخرين مدددن أهدددل العلدددب   دددروا معنددد  ومدددنهب شددديخ ا سددد م ابدددن  

أراد التقييد بمعند  مندال مدن ههدة الرشديعة، لكند  فديام أبسد   -رمح  اب-تيمية

بقددو   ثالددا، فددربام هددا  بعدد  أندد  اخددتص  -رمحدد  اب-مددا أراد ا مددام ابددن تيميددة

البدددابثني و  دددر  دددو  ثالدددا يف املسددديبلة و ددددا : هدددذا القدددو  هدددو الدددذي جتتمددد  فيدددد  

اودلددة وهددو  ددذا، هىل  خددره مددن املقدددمات التددي  ددد ال تقدددم وال تددوخر يف بقيقتهددا 

ا يف دعواها، ه ام االعتبار ب قيقتها.  أو عفوف

 ا دددت بددد  رائ دددة شدددديدة  : بددديبن مدددن-رمحددد  اب-ّ دددا يقدددو  ا مدددام ابدددن تيميدددة

يتيب ل منها الناس فإ   جي  علي  أن يغتسل، هدذا ي عتدب مدن العدوار  يف القدو ، 

اوصددل عنددد ا مهددور الددذين  ددالوا باالسددت بال مددا يريدددون صدداب  هددذه احلالددة 

 ون هذا بكب صتص.

وهلدددذا مدددن بيدددا الددددليل الرشدددعي مدددن  دددان بددد  رائ دددة شدددديدٌة يتددديب ل منهدددا  

قددددا  جيدددد  عليددددد   الندددداس هىل  خددددره، قددددا : جيددددد  عليدددد  بتدددد   رتتيدددد  فقهدددددي ال ي  ي 

 ؟ هلالة الرائ ة، جي  هلالة الرائ ة.أعشالغسل، ي قا : جي  علي  
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بت  لو  ا  بوهول الغسل  ام  دا  شديخ ا سد م وهدذا لد  معند ، ولكدن  

 قصددد أن هدددذا لدديس  دددوالف مسددتق ف مدددن بيددا االمتنددداي عددن  دددو  ا مهددور، لددديس 

 من بيا االمتناي عن  و  ا مهور. والف مستق ف 

 )المتن(
دديب   ددوي  ا م ط  و    ، و 

ي ددة 
ئ  دوو  ا م  م  الن ص 

ت  يف  ال  ام 
ددت  بم
ددر    اال  ت ط  ، و 

ن ددون  ت  الظ  داو  ت ف 
ل 

دددىل  أ ن   دددد    ع  ب ف 
دددات  ي  ددداين  ارتم ع   م 

يف   و 
ددداد  ب  دددار  ارتم ب   أ خم

ددديب  يف  هدددد ا م ط  ددددم و  ق  ددداب ف  دددا   طمعف يه 
ف 

يًّا.املم  
ل    طمع  ل  أ صم ون     م  أ نم ي ك  لم   ال  ي  ه  م    يًّا، و  ل  نم     

ان  م  ا     م 
وظ  ف  ر  املم  م د  ب الذ  م ا  ر 

 )الشرح( 
هددد ا طدديب يف أخبددار ارتبدداد ويف معدداين ارتيددات ا طدديب الددذي يقدد  هنددا لدديس  و 

يف الفهدب وهدذا  خطيب يف ا ب  فس  وليس خطمفا يف املعن  يف  فس اومر وه دام هدو

فددددر  عددددىل  ددددل علددددب بتدددد  يف مسددددائل أصددددو  الدددددين أخطدددديب  ال تندددداهي لدددد  وندددد  ي 

 ؟ بع  املعاين العقدية وهذا أمٌر شائٌ  معرو .أعشبعضهب يف فهب 

 )المتن(
ددا  أ م  ، و  ددايل  ه    أ    املم ع  ددذم ددىل  م  ا ع  ددذ  يًّددا. ه 

ددل    طمع  ددل  أ صم ددون     م  أ نم ي ك  دد   لم ال  ي  ه  م    و 

دددىل   دددا ع  فف ت و    دددان  م  ا     ه   
دددة  ن ي   أ و  الظ 

دددة  ي 
طمع  ق  دددة  الم دددام    اوم د ل  عم

دددإ ن  ه  ، ف  دددايض  ق  ه    الم دددذم دددىل  م  ع 

ا  دده 
رم   ددد  ع  عم  ددا ه ال  ب 

ال    ا  دم
دت  سم
ددن  اال 
ك  دد   ي مم ب ف 

دد   قم ف  دو   الم ددي  أ ص 
ت ددي ه  ا  ني  ال  ددو  ق  لمدن  الم

ت 

ب  
ت  اخم ددا، و  يمه  ل  قددام ع  ددا م  ت ه   ن ددن  أ   مم

دداب و  نمه 
ل م  ددو  ددلم أ  م ددا، ب  ثمل ه 

ددون  م  م  أ نم ت ك  دد   ل   ددا، و 
ددا ا  ه  ار 

ب  ا  ني  دددو  ق  دددن  الم لم
ددد ت  ت    قم دددىل  م  دددة  ه ا ا جتددد  ع  ل 

يمدددا  ت طدددرح اوم د  ، ب   
دددة  دددىل  اوم د ل  ب  ع 

احلم دددا  

ني  
ا      و 
ن ي ات  عل الظ  ح  أ نم جت 

يمف  ي ص  ا؟.ف ك  ه  وم  غ 
  ل 
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 )الشرح( 
القدددوا ني التدددي أرادهدددا القدددايض ليسدددت هدددي يف سدددائر مواردهدددا تكدددون  دددذلن 

هنية، بل منها ما هدو هندٌي ومنهدا مدا هدو  طعدي، وعندد القدايض و دوه أن املر د  

عددىل القددوا ني أو عددىل املقدددمات الظنيددة يكددون هنيفددا، لكددن منهجدد  عددن القددايض ال 

 العلب.يمن  من دخو  الظني يف هذا 

درد يعندي القدايض  فإ ا  يل:  يف يكون الظني مقدمةف للقطعي؟  يل: هدو ا ي 

أن الظنددددي يكددددون مقدمددددةف بالرددددورة للقطعددددي، لكندددد  يددددرل أن هددددذا العلددددب  ددددام أن 

 الظني جيي  يف مقدمات  فيجي  يف  تائخم هذه املقدمات.

 )المتن(
ددد س  ة  و  نمف  د  ا دددر  دددوم  م   دددا   

هن  وم    
دددة  يف  ج  ال  ب  ددداب و  يه 

ددد   ف  طم ق  ددد   الم ل  ان  ب ط  دددت ه  ددد  ي سم ت  ا ب  ه 

عددل  دل ح  أ نم جت   ي صم
ين م دذ  ب  دا، و  ه 

ب ت  تم  ر 
 دا يف 
دة  ا  دن  الث ق 

دد  م  د   ب  داب ف  ه 
وم  دىل     دٌة ع  م 

ا   هن  دا ب 
ف إ 

ددد ق  دددا ت  يددد   م 
نمددد   مج  
م  م  ددد   ب ل  دددةف ن ي  هن  دددا ه  وم دددح     دددوم ص  دددا، ل  أ عمضف ، و  ني 

ا   دددو     ، ددديب ل ة   املم سم
 أ و   
م  يف  د 

ددات   ن و   ددىل  أ ن  املم ظم د  ع  ددر  ح  اط    
ددط  صم
ب ف اال  دد   ل  ددن    

ل  ددل ب     ددوم س  ل  ، و  يح 
دد   ددوم  ص  ددن    

ل  و   

. والف عل  أ ص   ال  جت 

 )الشرح( 
مسددديبلة  -رمحددد  اب- عدددب، وهدددذا أ دددول مدددا يمكدددن أن يقدددف معددد  أ دددو هسددد ا 

مدن بيدا االصدط ح ومدن بيدا اوصدل فيهدا  دوة االصط ح، فإن  لمة أصل 

 فكيف يكون الظني أص ف؟ هذا هو حمل الرتتي  اوساس عنده.
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 )المتن(
وهددذا  ددا   يف ا ددرتاح الظنيددات يف الوصددو  بددإط   فددام هددرل فيهددا  ددا لدديس 

ا علي  بالتب  ال بالقصد اوو .  بقطعي  فمبنٌي عىل القطعي تفريعف

 )الشرح(
ا تكددون بددالتب  فهددذا هددو حمددل ا دد   االصددط بي بددني مددا دام أندد  يصددح أهندد

النظدددار، لكدددن تقددددير درهدددة التبعيدددة هدددذا ا يتفقدددوا عليددد ، فهمندددا الفدددر  بدددني مدددا هدددو 

 أصٌل وما هو تب ، هذا املناهخم في  صتلفة.

 

 )المتن(
دددد ت م  ددددة  املم عم ل 

اوم د  ددددب  و  لم
ع  ا الم ددددذ   ه 

ل ة  يف  م  ددددت عم  املم سم
ات  م  ددددد  ددددون  ه ال  ه ن  املم ق   ال  ت ك 

ة  ف يدددد   د 

. ٌ ا ب ني  ذ  ه  ، و 
ة  ب    ت ص     املم خم

طم   يف  املم ط ال  ق   الم
ف د  م ت 
ن ي ٌة ا  ا  تم ه  وم    هن  ا ل 

ب و   ي ةف
   طمع 

 )الشرح(
 عددب، وهددذا التفصدديل يف املقدمددة الثا يددة عددام جيملدد  يف املقدمددة اووىل، ويددرل 

ملسددددتعملة يف هددددذا العلددددب البددددد أن تكددددون  طعيددددة، هددددذا يف أن املقدددددمات واودلددددة ا

ا ملدددددة يصددددددد  عليدددددد  مددددددا سددددددبق يف املقدمدددددة اووىل عنددددددده، أندددددد  هن أريددددددد اددددددذا أن 

املقدددددمات الكليددددة يف هددددذا العلددددب واودلددددة الكليددددة يف هددددذا العلددددب املرتبددددة حلقائقدددد  

  وامل صددلة لنتائجدد  أهنددا تكددون  طعيددة بتدد  ينددتظب هددذا العلددب،  دديبن تصدديل فقدد

ترشي  وتعريف املجتهد يف تصيل الفروي من ههة هذا العلدب فدإن هدذا البدد أن 

 يكون  ذلن.
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وأمددا هن أريددد أن  ددل املقدددمات واودلددة املسددتعملة يف هددذا العلددب فهددذا لدديس 

ا لغدوه،  دف ا لد  وال مدرا دف ا ل   يل أن هدذا لديس مدرا دف ب لم، فإن  يل هن هذا ليس مرا

أن يددنص عددىل مثددل هددذا املعندد  للت صدديل، ويددذ ر  بمعندد  أندد  مددا  ددان مددن اللدد وم

دل  عدىل هدذا املعند   فيها ا    م  ا ويني أو مد  القدايض أو مدا هىل  لدن ه ا ف ص 

 الص يح املناس .

 )المتن(
: ي 
ه   و 

-  ، ل  ا ا م دددددو  ، و  دددددول  ه  و  : الم
دددددة  ث  دددددل  الث    قم ع  دددددام  الم ك   ه ىل  أ بم

دددددة  ع 
اه  الر  دددددٌةب    ي 

ل  قم دددددا ع  ه م 

.و   ة  ال    
ت  سم
 اال 

دددو   - دددا ه  ي  م 
ددداد  ع  دددن  الم

ددداب ه  م م  ددد   أ عمضف دددن  الت    
ل  ددد      دددي  ت ت    

ه  دددٌة، و  ي 
اد  دددا ع  ه م  و 

يٌل. ت    سم ٌ  أ وم م 
ائ   أ وم ه 

ة  اد  ع   الم
 واهٌ  يف 

ة   - ر 
ت  ا ددار  املم ت دو  ب  دن  اوم خم

اد  م  ددت ف  دا املم سم ل ه  أ ه  ي ٌة، و 
ع  ددمم دا س  ه م  ددط  أ نم  و  م رش 

، ب  ددظ  فم يف  الل 

ددددددن  
اد  م  ددددددت ف   املم سم

ن دددددد ، أ و   املم عم
ة  يف  ر 
ت  ا ددددددو  ددددددار  املم ت  ب  ددددددن  اوم خم

، أ وم م 
ددددددة  ل  ال  ددددددة  الد  ي 

ددددددون    طمع  ت ك 

. ة  يع   الرش  
د  ر  ا و   م 

 يف 
 
ا  ر  قم
ت  سم
 اال 

 )الشرح(
يعندد  هددذه - ددا   ددر اودلددة القطعددة املقدمددة يف القطعيددة  ددل هددذا بددني، وهددي 

همددددا عقليددددة  الراهعددددة هىل أبكددددام العقددددل الث ثددددة الوهددددول وا ددددوال  -املقدددددمات

 واالست الة، وبعده   ر العادي، الدليل واملقدمة العادية.
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ددمي  و  ددر بعددده السددمعي، همددا مددن بيددا الدددليل العقددع، فددإن اوصددل فدديام س 

دددا أنددد  يكدددون يفيدددد العلدددب، اوصدددل يف الددددليل العقدددع ه  ا وصدددل هىل هدددذه دلدددي ف عقليف

ا للعلدب، وهن  دان السدوا  او دب يف الددليل العقدع لديس مدن  الرتبة أن يكون مفيدف

ا  ا للعلب أو بت  مفيدف  للقط .ههة احلكب بكو   مفيدف

وه ام السوا  او ب مت  يكون الدليل دلي ف عقليفا بتد  يقدا  أند  مفيدٌد للعلدب 

 أو يقا  أن  مفيد للنتيجة او ب وهي القط ؟.

هددل املقصددود أندد  البددد أن يتفددق عليدد  النظددار مددن العقدد  ؟ أو أندد  يتفددق عليدد   

 سائر العق  ؟ أم فرو ات جتد يف هذا البال أخرل؟.

عددىل  ددل تقدددير ه ا تددب الدددليل العقددع عنددد العلددام  بمعندد  أندد  سددلموا بدد  فددإن  

ا للعلددب، وهال لددو  ددان العقددل يف سددائر مددوار ده ال هددذا الدددليل البددد أن يكددون مفيدددف

 يصل هىل علب وهىل  ط  يتعذر أن يكون مقام يف فهب دليل الشاري.

ولكدن لديس  دل مدا يضدا  هىل العقدل  دام ورد فيد  يكدون عقليفدا، فإ د  أ ديف 

هليد  الدوهب، أ ديف هليدد  الظدن، وأ ديف هليد  العلمددي، فداملعتب مدن درهدة احلكددب 

مات، ونددن هن العقددع هددو العلمددي وهددذا يعددر  مددن ههددة النتددائخم أ ثددر مددن املقددد

عي بعددددد  املقدددددمات العقليددددة، تددددددعي  رددتدددد  هىل املقدددددمات فددددإن  دددددل طائفددددة تددددد 

 طعيتهددا ول ومهددا، لكددن امل صددل ون الدددليل العقددع  ددام تعرفددون مشددرتل وجيدد  

ا بددني العقدد  ، فددإ ا دخلدد  االخددت   فاينددا أن االخددت   يعددود  أن يكددون مشددرت ف

 هىل أن  ليس بعقع.
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لددددليل العقددددع املر دددد  مدددد  دليدددل الشدددداري وهددددو النظددددر وهمدددا أندددد  يكددددون مددددن ا

الرشعي، فيكون املنالعة يف النظدر الرشدعي ولديس يف أصدل الددليل العقدع، فعدىل 

ا مددا ا ضددب  عددىل مددا   ددل بددا  مددا أشددار هليدد  يف الدددليل العقددع يف ا ملددة مناسدد  ه ف

 أشو هلي .

وعددددن الدددددليل أمددددا الدددددليل العددددادي واملقدمددددة العاديددددة فالنظددددار تكلمددددوا عنهددددا 

العددددادي، هددددل يصددددل هىل هددددذه الرتبددددة أم ال يصددددل؟ و دددديبن املناسدددد  واو ددددول أن 

الدليل العادي هدو املقدمدة العاديدة ال تصدل هىل هدذا القددرب ون القداط  العقدع ال 

يمكدددن رفضدددد  مددددن  لددددن مدددث ف مددددن  طعيددددات العقددددل أن العقدددل يقِدددد بيبندددد  يمتندددد  

ام العقليددة القطعيددة امتندداي اهددتامي ا مدد  بددني النقيضددني، تقددو  هن هددذا مددن اوبكدد

 النقيضني.

لكدددن الددددليل العدددادي ه ا   ددد ب كدددب أو املقدمدددة العاديدددة ه ا  ضدددت ب كدددب 

د،  ا أو اسددت الة يف بقيقتدد  لدديس مددن اطدد  االطددرا لف ددا أو هددوا فددإن االعتيدداد وهوبف

وندد  ب سدد  مددا يدر دد  املعتددادون بدداحلس والتجربددة و  وهددا مددن الطددر  العاديددة 

 وا ني مطردة.وهذه ليس  

وهلددددذا العقددددع ال يرفدددد  بخدددد   العددددادي، فإ دددد  يمكددددن رفعدددد  بتدددد  ولددددو هددددن 

النداس أهنددب معتددادون عددىل أمددر وبدددهب مدن  طعيددات العددادات، وجتددد أندد  يف مقددام 

 خددددر مددددن احلددددس يمكددددن الرفدددد  هلددددذا العددددادي، فلددددو  ددددا   ائددددل: أندددد  ال جيددددول رفدددد  

ذا  طعددي مددن بكدددب ؟  طعددي أو لدديس بقطعددي؟ هدددأعدددشالنقيضددني  قددو : أن هددذا 
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العقل ال جيول ا م  بني النقيضني، لكن هن  ا   ائدل: ه د  ال جيدول أن ا سدب ه ا 

 أسق  ال يذه  هىل اوسفلب ون العادة متن   لن.

دا، أو يف حمدي     قو : هذا بكب عادي يمكن رفض  هما بت   البرش أبيا ف

ا.   خر من احلس جتد أن هذا القا ون ال يكون اللمف

ة أن الددددددددليل أو املقدمدددددددة العاديدددددددة عندددددددد الت قيدددددددق ليسدددددددت يف رتبتهدددددددا النتيجددددددد

 املقدمدددددة العقليدددددة، املقدمدددددة العاديدددددة هدددددي مبنيدددددة عدددددىل احلدددددس والتجربدددددة، ولدددددذلن 

ل ومها ال يطرد، بل اوصدل يف احلسديات لديس االتفدا  اوصدل فيهدا االخدت  ، 

م }وهلدددددددددددددذا البظدددددددددددددوا ه ا   دددددددددددددرت يف القدددددددددددددر ن تدددددددددددددذ ر يف مقدددددددددددددام االعتبدددددددددددددار  ا   أ و 

وا ددددددر  ك  ت ف  او رم   }م، يف مقددددددام التو ددددددل 8 الددددددروم: {ي   و 
ات  و  ددددددم   الس 

ددددددق  لم ه ن  يف  خ 

دددددات   ي  دددددار  رت  الن ه  دددددل  و  يم  الل 
دددددت     اخم م هدددددي يف مقدددددام التفكدددددر 190    عمدددددران: {و 

 واالعتبار.

-لكددددن مددددن بيددددا أصددددل الت صدددديل العلمددددي هددددي الدددددليل عددددىل ربوبيددددة اب 

ا فيهدددا مدددن الدددتامم، مدددا فيهدددا مدددن ا بدددداي، مدددا فيهدددا مدددن باعتبدددار مددد -سدددب ا   وتعددداىل

العظمددة، هىل  خددره، ولكددن مددن بيددا الداللددة التددي ترتبددت عددىل املعندد  العقددع هددذا 

ا العاديات أو الكو يات هي الدليل، لكن  ظام الداللدة فيهدا  مقام وهذا مقام، فإ ف

 ختلف عن  ظام الداللة امل صلة من دليل العقل.

وهدل  دا عدب ادذا  " وأهلهدا "ثدب  دا :   " هما سدمعية " : ثب  ا  أ و هس ا

 التعبو أراد اوو  أم أراد مجي  ما   ر؟.
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ظ  ""  يقو :  ة  يف  الل فم ر 
ت  ا ب ار  املم ت و  ن  اوم خم

اد  م  ت ف  ا املم سم ل ه  أ ه  ن  ثب  ا :  و 
" أ وم م 

ب ار  "  هىل  خره. اوم خم

ددددددل هددددددل أراد أن اوبددددددوا  الث ثددددددة أ و املعدددددداين الث ثددددددة التددددددي   رهددددددا هددددددي أه 

 السمعي القطعي؟ أم أهنا  ل القطعي عنده؟ هذا سوا  يرد يف هذا املقام.

ولكدددن هندددا أ دددو هسددد ا  يدددذ ر أن املقددددمات واودلدددة يف هدددذا العلدددب القطعيدددة 

هددددي العقليددددة وهددددي السددددمعية، لكندددد  سددددييبذ بعددددد  لددددن ويقيددددد العقددددع بقيددددد ويقيددددد 

ا  دددام السدددمعي بقيدددد، فكيبنددد   دددا منددد ، وتكدددي مشدددهورف يدددرد العقدددع هىل السدددمعي ه مف

يقددو  بعددد  لددن  ددام سددرتون، بددس أنددا أريددد الددرب  هنددا بتدد  مددا يفددوت علينددا هددذا، 

سدددود الددددليل العقدددع هىل السدددمعي فيجعدددل العقدددع املعتدددب هندددا املبندددي عدددىل املقدمدددة 

يف  السددددمعية أو عددددىل الدددددليل السددددمعي، فهددددو املرتدددد   يبندددد  وهددددو النظددددر الرشددددعي

ا من .  اصط ح الكثو، فود العقع هىل السمعي ه مف

وأمددا رد السددمعي هىل العقددع فددام هدد م بدد ، ولكندد  بكدداه،  ددا : ه دد  مشددهور يف 

علددب الكدد م، لكندد  يف احلقيقددة ا يعا ددده، يعنددي ا يمنعدد ، يعنددي املعا دددة سدد ح  ددام 

ه دام   در املشدهور  ترون يذ ره ابن ب م أبيا فا، لكن املقصود هندا يعندي ا يمنعد ،

يف علدددب الكدددد م باعتبددددار رد السدددمعي هىل العقددددع مددددن ههدددة خلددددوه مددددن املعار ددددة، 

 وهذا سييبذ بعد  لن ويكون التعليق علي  مرة وابدة.
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 )المتن(
 ، ل  ا ا م ددو  و الث ثددة: الوهددول، و  ددد  عم ددب  ال  ت  لم

ع  ا الم ددذ   ه 
ددف ة  يف  ددام  املم ت     ك  ا اوم بم   

ددإ  ف 

ت   سم
اال  ديمس  و  دةف أ وم ل  ج   ب 

 
د  م ن  اليش  دوم ا    م 

يب  ، ف  و   وي  م  الم د  و   وي  أ وم ع   ا الم
ق  ا  لم   ي  ، و  ة  ال    

. ة  ج   ب   

 )الشرح( 
يعندي أن و وعد  أو عددم الو دوي يددخل يف السدابق، فتكدون هدذه مدن مجلدة مددا 

 يذ ر.

 )المتن(
يمس  ب     ةف أ وم ل  ج   ب 

 
م  ن  اليش  وم ا    م 

يب  .ف  ل ن  ذ  ٌ  ه ىل  و   وع      
اه   ف ر 
ة   ج 

 )الشرح( 
 يعني هىل و وع  بجة أو و وع  ليس بجة.

 )المتن(
دددد    م  و   وع  ددددد   أ وم ع 

 اوم و   
ددددة  ث  ددددٌ  ه ىل  الث    اه  يح  ر 

دددد   ددددوم  ص  ا أ وم    ي ف
دددد   دددد   ص  وم   و   

ددددٌ  ه   اه  يح  ر 
دددد   ددددوم  ص  ا أ وم    ي ف

دددد   دددد   ص  وم   ، و    ن 
ل  ددددذ  دددد      وم   ددددا    أ م  ، و 

 اوم و   
ددددة  ث  ىل  الث   

ددددددائ ل   س   م 
دددددد   يف  دددددددخل ل  دددددد   م  دددددداب ف  مف ا ر  ددددددا أ وم ب  وهف ر  كم ددددددا أ وم م  ب ابف ا أ وم م  وبف نمددددددد  ددددددا أ وم م  ف رم ف

وٌ . ي  أ ص 
يما  ه  نم ب 

و   م   اوم ص 

 )الشرح( 
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ا هدددددو   دددددر املقددددددمات يف هدددددذه املقدمدددددة الثا يدددددة   دددددر املقددددددمات واودلددددد ة، ه ف

 قدددف عدددىل ترتيددد  -وتعلمدددون أن املقددددمات واودلدددة هلدددا صدددفات، أوائدددل صدددفاَتا 

 أوائل صفاَتا: أهنا هما عقع أو عادي أو سمعي. -الشاطبي هنا

 الصفة الثا ية يف الرتتي : ا وال، الوهول، االست الة. 

 الصفة الثالثة: الو وي، عدم الو وي. 

بعددددة: أن تكددددون بجددددة، أو ليسددددت بجدددد  ة، الصددددفة التددددي بعدددددها: الصددددفة الرا

هددددة، والت دددددريب، التددددي سدددددميت يف  مسدددديبلة الفددددر ، والنددددددل، وا بابددددة، والكرا

 اوصو  اوبكام التكليفية.

ده بكددون مقدددمات هددذا العلددب وأدلتدد ،  هددذه الصددفات هددو أراد أن يقصددد مددرا

أراد أن يقصدددد بكدددون املقددددمات واودلدددة أهندددا البدددد أن تكدددون  طعيدددة عدددىل الصدددفة 

الثا يدددة،  دددا : والثالثدددة الو دددوي وعددددم الو دددوي تعدددود هليهدددا همدددا مدددا  اووىل والصدددفة

 بعدها، فيجعل  لن ال دخل ل  يف مسائل اوصو .

وينتهدددددي الشددددداطبي هندددددا هىل  تيجدددددة منضدددددبطة مدددددن بيدددددا النتيجدددددة، وهن  دددددان 

: فد  -رمحد  اب-املبابا التي  دمها ا تكن مناسبة هلا عىل  ل تقددير  دا يقدو  

ا هددو رهدد  هىل التقييدددد مدددخل لدد  يف مسددائ ل اوصددو  مددن بيددا هددي أصددو ، فددإ ف

مددرة أخددرل، ال دخددل هلددا يف مسددائل اوصددو  مددن بيددا هددي أصددو   ددام  قددو : ال 

، لكن  سمي هكذا بيبصو  الفقها .   سمي فروي هذا العلب أصوالف
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أرأعدتب لددو أن هدذا العلددب سددمي مقددمات الفقدد  فددإن  لمدة مقدمددة ال توهددد يف 

ة، هكذا هو سمي يف االصدط ح أصدو  الفقد  وهدذه تسدمية اللغة أن تكون  طعي

مناسبة، لكن املقصود هو  ا  ف  مدخل لألصو  مدن بيدا هدي أصدو ، يعندي 

 من بيا اوصو  ال تدخل يف هذا العلب، وهذا اصط ح مناس .

ثدددب يقدددو : فمدددن أدخلهدددا فيددد  فمدددن بدددال خلددد  بعددد  العلدددوم بدددبع ، هدددذه 

و  دددا يقدددو : ال دخدددل هلدددا يف هدددذا العلدددب مدددن  تيجدددة أشدددد مدددن النتيجدددة السدددابقة، هددد

بيدددا هدددي أصدددوٌ  فهدددو صددد يح،  قدددو : هدددي فدددرو  فيددد ، وأمدددا أهندددا مدددن هدخدددا  

 بع  العلوم ببع  فهذا يعني املغايرة بني اومرين، وهذا ليس  ذلن.

ا اودلة واملقدمات لو و ف عنددها عدىل الصدفة اووىل والصدفة الثا يدة  وأعضف

حلكددددب مددددن دليددددل الشدددداري، وهلددددذا الرتتيدددد  العلمددددي  ددددا عرفددددت الفقيدددد  بت صددددني ا

 املناس  أهنا تدخل يف أصو  الفق ، يعني من  خر الصفات.

ددا، ه ا  يددل: هن  ا أو مبابف ددا أو مندددوبف و خددر صددفة   رهددا  ددا : وأمددا  و دد  فر ف

هددذا ال يدددخل يف أصددو  الفقدد  وهددو مددن هدخددا  بعدد  العلددوم عددىل بعدد ، طيدد  

هدذا العلدب بكدب الشداري يف الفدروي، وجيعدل هددذا الفقيد  الدذي أراد أن يعدر  مدن 

دددا لددد  بيببكدددام الشددداري يف الفدددروي، ه ا ا يكدددن العلدددب الددددليل مدددن ههدددة  العلدددب معرفف

هدة أو الت دريب  ا أو أفاد الفر دية أو الوهدول أو االسدت بال أو الكرا  و   فر ف

 أو ا بابة ال يدخل يف هذا العلب أعن يدخل؟.
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ا عددىل الصددفة اووىل يف اودلددة والصددفة الثا يددة  بددل لددو  ددان هددذا العلددب مقتصدددف

دددا للفقيددد  عدددىل الدددتامم، فهدددو لددديس مدددن هدخدددا  بعددد  العلدددوم بدددبع ،   دددا  دددان معرفف

يعني أنتب البظوا فر فا بني  ول  ف  مدخل ل  يف مسائل اوصو  مدن بيدا هدي 

أصو ، مادام أند  بعدد  لدن يقدو  هدذا مدن هدخدا  بعد  العلدوم عدىل بعد ، ربدام 

دددا، يعنددي  ددان مقت ددد السدديا  أن يقددا  فددد   يقددا  هنددا أن التقييدددد هنددا لدديس حوريف

مدددخل هلددا يف اوصددو  دون أن يقددا  مددن بيددا هددي أصددو ، يعنددي مددا فائدددة القيددد 

ا و يل أهنا من هدخا  بع  العلوم عىل بع ؟.  ه ا ا تعد من اوصو  مطلقف

ددا، فجملتدد    ا هددي ليسددت مندد  ال أصدد ف وال فرعف اووىل تفيددد  -رمحدد  اب-فددإ ف

دددا فيددد ، ويف الثا يدددة  دددا أو متامف أهندددا ليسدددت أصددد ف فيددد ، ولكدددن ال يمنددد  أهندددا تكدددون فرعف

يقددو  مددن هدخددا  بعدد  العلددوم عددىل بعدد ، ال مسدديبلة دخددو  بعدد  العلددوم عددىل 

 بع  هذا استق   معناه أن هذا علب وهذا علب، هذا بال وهذا بال.

 )المتن(
 املقدمة الثالثة.

 )الشرح(
 املقدمدددددة الثالثدددددة هىل تفصددددديل مدددددا   دددددره، وابتددددددأ اوو  باودلدددددة رهددددد  ارتن يف

العقليدددددةب ونددددد  يف اوو   دددددا : هن املقددددددمات وأدلدددددة هدددددذا العلميدددددة  طعيدددددة، وهدددددي 

 املقدمات واودلة العقلية والعادية.
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ا عليهدا بعد  الدت فظ مدن ههدة هدذا الرتتيد ، الددليل  العادية  ام  لت سابقف

  هشددددكا ، وهددددو يف القددددر ن مددددن دالئددددل التوبيددددد، العددددادي أو احليدددد دليددددل مددددا فيدددد

ودالئدددل الربوبيدددة، ودالئدددل النبددددوة، هدددذا موهدددود، لكدددن يبقدددد  الفدددر  بدددني املعندددد  

العقددع وبددني املعندد  احليدد، وهلددذا مددا يقدد  ارتن عنددد السدد رة مددث ف أو العددرافني أو 

 الكهان هو تريٌن لألبوا  العاديدة، ال يسدتطيعون تريدن اوبدوا  السدمعية أو

ب  أو القوا ني أو احلقائق العقلية، ال يستطيعون هذا.  ترين اوبوا  أو الضوا

وهلدددذا جتدددد اومدددر الدددذي يقددد  مدددن هدددوال  الكهدددان أو  دددوهب ه دددام هدددو يف أمدددور  

دا  خرهت عن عادة الناس أو  درَتب العادية، لكن هذه القددرة  ابلدة لل يدادة طبعف

ا، ولددذلن جتدددون أن البرشدد صت ددا وت دديفف لفددون يف  دددراَتب العاديددة، جتددد أن وخلقف

 ا  س م  ا ن بني الفريقني وبني ا لقني فرو  عادية هىل  خره.

 )المتن(
دة   دىل  اوم د ل  ب دةف ع  ر    ل  م  م  دت عم   ام  ت سم

دإ  ب ف  دب  لم ع  ا الم دذ   ه 
ل تم يف 
م  دت عم ا اسم ي ة  ه   

ل  قم ع  ة  الم ل 
اوم د 

. ي ة 
ع  مم  الس 

 )الشرح(
د عندددده بيبنددد  الدددددليل  -رمحددد  اب-ا رهددد   عدددب، ه ف  ليقيدددد الددددليل العقدددع املدددرا

ا يكدون الدددليل  املر د  مد  خطددال الشداري، وهدو مددا يسدم  بدالنظر الرشددعي، فدإ ف

العقددددع املسددددتعمل يف هددددذا العلددددب يف علددددب اوصددددو  واملقاصددددد لدددديس هددددو الدددددليل 

 ، وه ام الدليل املر  .-أي املجرد-العقع امل   
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 )المتن(
ب  أ وم  ددة  ل  ال  ل ةف ب الد 

ددت ق  سم ، ال  م  ددن 
ل  ددب       ددا أ شم ددا، أ وم م  ه 

ن اط   
 
ددةف مل ق  ق  ددا  وحم   ه 

يق  ينددة يف  ط ر  ع  م 

دددب   لم ا مبدددني  يف  ع  دددذ  ه  ، و  ي 
دددار  ددديمس  ب ش  دددل  ل  قم ع  الم ، و  ددديي

ع  م  ا 
دددر   أ مم
دددٌر يف  دددا   ظ  يه 

دددر  ف   ن  الن ظ 
و 

. م   المك   

 )الشرح(
فدددإ ا  دددان  دددذلن يس بشددداري، وهدددذا مبدددني يف علدددب الكددد م،  دددا : والعقدددل لددد

هددددو يف هددددذه املقدمددددة أفدددداد أن الدددددليل فاملعتمددددد بالقصددددد اوو  اودلددددة الرشددددعية، 

العقع ال يعتب يف اوصو  واملقاصد هال ه ا  ان دلي ف مر بفدا أو معينفدا أو مدا شداب  

 اري.م  دليل الشاري وم  خطال الش -رمح  اب- لن عىل ما عب 

فالددددليل العقدددع املجدددرد ال يددددخل عندددده يف هدددذا العلدددب،  دددا : ون النظدددر هندددا 

يكدددون يف أبكدددام الترشدددي  والرشددديعة، والعقدددل لددديس بشددداري، فلدددو اعتمدددد ا دلدددي ف 

عدل العقدل دلدي ف مدن  عقليفا وهعلناه حمصد ف للنتيجدة يف أمدر اعدي للد م مند  أن جي 

ا،  ددددا  و هددددو لدددديس  ددددذلن، هددددذا عددددىل  ددددل بددددا  اودلددددة الشددددارعة أو دلددددي ف شددددارعف

  نتيجة ص ي ة.

وهن  ددددددان النظددددددار وأهددددددل اوصددددددو  يددددددذ رون الدددددددليل العقددددددع يف املقدددددددمات 

دا بددليل سدمعي، فد  تت صدل النتيجدة الكليدة مدن دليدل  اووىل، ولكن  يكون متابعف

 عقع ف س .
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هنال خ    دام هدو معدرو  سدييبذ يف مسديبلة الت سدني والتقبديح العقليدني، 

مسدددديبلة فيهددددا خدددد   بددددني النظددددار يف مسددددائل أصددددو  الدددددين، أو النظدددددار يف وهددددذه 

 مسائل أصو  الفكر والترشي .

 )المتن(
. ي ة 
ع  م ة  الرش  ل 

 اوم و    اوم د 
د  صم ق  د  ب الم ت م  ب ف املم عم ن 

ل  ذ  ان     ا    إ     ف 

 )الشرح( 
علدب الكد مب هذه النتيجة بسنة التي وصل هليها لدو أند  ا يتداب  املشدهور يف 

مشددك ف ون هدخالدد  يف هددذا املقددام لدديس مناسددبفا عددىل  ددل تقدددير، فضدد ف عددن  و دد  

، لكددن مددا  ددان حمتدداي هىل أن يدددخل هددذا  ددل امف س  بتدد  يف  تدد  علددب الكدد م، لدديس م 

ل امف  ام تعرفون. س   اومر يف هذا املقام، م  أن ما   ر يف  ت  علب الك م ليس م 

القصددددد هددددو الدددددليل الرشددددعي، ثددددب  ددددا : وهددددذا هددددو وارتن  ددددا : فاملعتمددددد ب

دا  -رمح  اب-ا شكا  الذي أدخل  يف هذا املو  ، و يبن هدخال   ل  لديس تقيقف

منددد ، يعندددي ا يصدددل هىل تقيقددد  يف هدددذا ا دخدددا ، وهلدددذا ا ظدددر هىل أنددد   يدددده،  دددا : 

 ووهدود القطد  فيهدا، يعندي مدا ا؟ اودلددة الرشدعية،  دا : ووهدود القطد  فيهدا عددىل

االسدددتعام  املشدددهور، فتقييددددده، أو هدددذه ا ملددددة التدددي تسددددم  ا ملدددة االعرتا ددددية 

 هذه تفيد ما ا؟.

؟ تفيددد أندد  لدديس هددذا مددن الت قيددق الددذي أعددشا ملددة االعرتا ددية هددذه تفيددد 

ددا، ون هددذا يكدون عددىل االسددتعام  املشددهور، وأنددت تعددر   هد م بدد  وارتضدداه مطلقف
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  دددر شددديمفا وأ ددداف  هىل املشدددهور فكيبنددد  ينبددد  بددد ، أن العددداا أو النددداهر أو املولدددف ه ا 

  يبن  ينب  هىل هذه ا ملة.

يعني ربام تفهب أبيا فا عدىل أهندا تصد يح للمعند ، أندا أفهدب منهدا أند  يشدو هىل 

ي  خددد   هدددذا، أنددد  ينبددد  ادددا ادددذه ا ملدددة عدددىل أنددد  لددديس بالردددورة أنددد  أراد أن 

 ب س  ما يقتضي  الرتتي  العلمي. يرتِ  ل ما   ر، وه ام أراد أن يتب املعن 

وهال تعرفددددون أن بعدددد  امل ققددددني يددددذ رون املشددددهور، ال يقصدددددون بددددذ ره 

ددا علميفددا، أو بيددان مقددام هددذا املشددهور،  أهنددب يعتمدو دد ، وه ددام يقصددد بددذ ره همددا ترتيبف

أو ما هىل  لن، لكن   د يتعق  هذا يف   م ل  بعد   لدن، وجتدد أند  خدري عند ، 

 معار  املولفني، يف هذا العلب ويف  وه.وهذا موهود يف 

دا  -رمحد  اب-يعني ا ظروا  املثا  ا مدام ابدن مالدن  يف ألفيتد   جتدد أند  أبيا ف

ا  دا  دا   يذ ر املشهور يف الن و ثب جتد أند  بعدد  لدن خدري عدن هدذا املشدهور، ه ف

 يف مسيبلة عود ا اف ،  ا :

اف     د  خ  وم ع  . . .     و  ىل  طمف ع  ل ع  ع    ل د  ا   دم ه  مف
فم   ال ل  و  خ   م 

مددددن بيدددددا السدددديا  اوو  تفهدددددب مندددد  مدددددا ا؟ ، أندددد  يعتمدددددد هددددذا، وأراد بيدددددان 

 املشهور عند أهل الن و، ثب يقو :

ثمب ت ا يح  م 
 الن ظمب  والن ثمر  الص   

ا ه  م   دم أ    . . . يف  مف
ي ال ل  نمد  يمس  ع   ول 

ا أ سم  ا م  ل  ه   عم
ف  د  الم ر  ه  او  د  ه  ال  الش  ف  م      ن نيم  أ وم مج  ثم

ا. . . ال  د 
 ن 
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واثدددب  دددا :  د 
دددع  س  ا و  د 

دددع  دددا   س  ق  ددددم ي  . . . هىل  خدددره، فيبندددا أ صدددد هندددا أن تنبيددد  و   

بيبمثلدددددة مشدددددهورة ختتلدددددف مددددد  ا ددددد م، أن هدددددذا يف الددددددليل  -رمحددددد  اب-الشددددداطبي 

ا هىل الددددليل الرشدددعي هددد م بددد ، لكدددن يف افتقدددار الددددليل الرشدددعي هىل  العقدددع افتقدددارف

 الدليل العقع هذا ا جي م ب .

ددا املشددهور يف علددب الكدد م هددذا أمددر   ددالوا هددذا املشددهور يف علددب الكدد م، طبعف

 شائ  يف  ت  املتكلمني أشار هىل مجلت  هنا بعد  لن  ا .

 )المتن(
ا  يه 
طم   ف  ق  ود  الم ه  و  ور  -و  ه   املم شم

ام    عم
ت  سم
ىل  اال    اية الندور. معدوم، أو يف -ع 

 )الشرح( 
ا، وال تددري  يدف أن املتكلمدني مدن النظدار تكلمدوا  هذا صع  احلقيقدة هددف

بمثددل هددذا الكدد م، و يدددف أهنددب أرادوا تصدديل احلقددائق مدددن ههتهددا، هددذا أمدددر يف 

 اية التعذر العلمدي، ويف  ايدة التعدذر الرشدعي، وندن هن  لدت أن وهدود القطد  

 تائج  مشكلة من بيا أصدو  الددين، ومشدكلة يف اودلة السمعية معدوم فهذا 

 بت  من بيا أصو  الترشي  وأصو  الفق  ومن بيا الفروي الفقهية.

د من أئمدة ا سد م اووائدل، وال مدن امل ققدني مدن  هذا الك م ا يقل  السوا

دا مددن  -وهدذه مجلددة مهمدة-النظدار، ولديس  دل  لديس  دل مدن   ددره مدن النظدار أعضف

يعتمددده يف التطبيددق،  ددام هنددال مجددل مددن الكلددامت النظددار    ظددار علددب الكدد م، فإ دد

  رروها يف مسائل النظر وا د .
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ولكددددن عنددددد التطبيددددق ا يعتمدددددوها، خاصددددة يف مسددددائل الترشددددي  والفددددروي،  

عددد عدىل احلقددائق الكليدة يف أصددو  الدددين  وندن لددو أردت أن تطبدق مثددل هدذه القوا

دددد ا للدددد م أال يكددددون ه ا  لددددت أن أو عددددىل املنضددددب  املعلددددوم يف مسددددائل الفددددروي أعضف

اودلددة السددمعية القطدد  فيهددا معدددوم للدد م أن النتددائخم القطعيددة معدومددةب وندد  مددن 

 املسلامت يف النظر أن احلكب يعود هىل الدليل.

 ددددام أهنددددب يقولددددون يف الرتتيدددد  املنطقددددي أن النتيجددددة ترهدددد  هىل املقدمددددة، فددددإ ا 

ا يلددد م عليددد  أن تكدددون النتدددائخم  لدددت أن اودلدددة يف سدددائر املدددوارد ليسدددت  طعيدددة هدددذ

 ليست  طعية.

فقول : ووهود القط  فيها معدوم، هذا ال شن أن  ليس من الصدوال عدىل  

 ددل تقدددير، هددذا مددن الغلدد  الددذي  ثددر يف  تدد  املتدديبخرين مددن النظددار، وهددو لدديس 

 بمسلب، بل هو  ل  حم  يف العقل والرشيعة.

 )المتن(
ن ددددي:  ددددة  أ عم دددداد  اوم د ل    ب 
 ددددا ب ف  يف 

َت  م  ه ف اد  ددددد  ب ف ع 
دددداد  ب  ددددار  ارتم ب  ددددنم أ خم

ددددتم م  ا   هن  ددددا ه نم   
إ 

ٌر. طم   ه اه  ق   الم

 )الشرح( 
 ، ددا هليدد ، وندد  هددو يددتكلب عددن اودلددة القطعيددة أصدد ف هددذا التقييددد مددا  ددان حمتاهف

وه ا  دددان اومددددر  دددذلن عددددىل الددددليل السددددمعي، وهلدددذا  ددددا : وأهلهدددا، يف املقدمددددة 

تر املعنددوي، أو امل صددل باالسددتقرا ، هددذه الثا يددة يف املتددوا  ددا، ثددب  ددا  املتددوا تر لفظف

 هي  طعيات.
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أمدددددا أن يددددديبذ بعدددددد  لدددددن ويقدددددو : أعندددددي ارتبددددداد، فهدددددذا بدددددال  خدددددر مدددددا  دددددان 

مستوهبفا للتعبو الذي شاي يف  ت  املتكلمني، ثب أن الشائ  يف  تد  املتكلمدني 

عددد  املتكلمدددني ب -لددديس ا ميددد -هدددب يريددددون تعدددذر القطددد ، بعددد  املتكلمدددني 

يريدون تعذر القط  عىل الدليل السمعي من بيا هو، ال عىل ارتبداد، مدا  دا وا 

.  يتكلمون عىل ارتباد أص ف

وارتن مدددددا دام ينقددددددل أو يقدددددو  املشددددددهور عندددددد املتكلمددددددني هدددددو مشددددددهور عنددددددد 

 بعضهب هذا ليس بارتباد، بل يف الدليل السمعي من بيا هو.

 )المتن(
دددتم  ا   هن  دددا ه نم   

دددتم  ف إ  ا   ه نم    ٌر و 
ددداه  ددد   ه  طم ق   دددا الم

َت  م  ه ف اد  دددد  ب ف ع 
ددداد  ب  دددار  ارتم ب  دددنم أ خم

م 

. ا ه ن يٌّ ب ه 
ال  ها أ وم     مجيع 

ات  م  د  ق  ىل  م  وم  وف ٌة ع  طم   م  ق  َت  ا الم ف اد 
إ  ب ف  ةف ر 
ت  ا ت و   م 

 )الشرح(
قصددود أصدد ف ا ملددة هددذه أعنددي يف  بدداد اودلددة هددذا يعنددي  ددام سددبق لدديس امل

تر يف ا ملددة اووىل، مقصددوده بارتبدداد أعيددان اودلددة،  بارتبدداد هنددا  ددام  ابددل املتددوا

وهنددا مقيدددة -مقصددوده اددا  -هن  ا ددت هددذه ا ملددة مددن   مدد -مقصددود بارتبدداد 

فمقصدددودها  -رمحددد  اب-هن  ا دددت مدددن  ددد م أ  هسددد ا   -يف بعددد  الطبعدددات

مدددن  -يعندددي أعيدددان اودلدددة-ا دددت أعيدددان اودلدددةب ونددد  يقدددو  بعدددد  لدددن: فإهندددا هن  

ترة فإفادَتا القط .  أخبار ارتباد فهذا أمر معرو ،  ا : وهن  ا ت متوا
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 )المتن(
ددا  ب ه 
ال  هددا أ وم     مجيع 

ات  م  ددد  ق  ددىل  م  ددٌة ع  وم  وف  دد   م  طم ق  َت  ددا الم ف اد 
إ  ب ف  ةف ر 
ت  ا ددو  ت  ددتم م  ا   ه نم    و 

ن ددي   ددىل  الظ  ددو   ع  املم وم   ن دديٌّ و  ددات  ه  ددل  الل غ  قم ددىل     ددف  ع  ت و    هن  ددا ت 
ن يًّدداب ف إ  ددون  ه  ددد  أ نم ي ك  ال  ب 

 ، ي 
ددددداد  ع  ي  أ و  الم

دددددع  م دددددل  الرش  الن قم ، و 
دددددال  م  املم ج  دددددد  ع  ، و 

 ال 
دددددرت  شم م  اال  دددددد  ع  ، و  دددددو   الن  م

 
ا  و  ر 

طم  لمم 
ي يدددد  ل  الت قم ، و  ددوم  م  لمع 

ددديص  ل  ص  الت خم ، و  ر  ددام  ا م  م يب  و  دددد  الت قم ، و  ددخ 
م  الن اس  دددد  ع  ، و  ددق  ل 

.  
ع  قم ع  و  وامل عار  الم

الت يبمخ   و 

 )الشرح( 
دا   رهدا  ثدو مدن النظدار  دالرالي و دوه  هذه املوا   وهي بضدعة عرشد ما عف

وهدددي ليسدددت متممدددةف مدددن بيدددا أهندددا تفيدددد النتيجدددة التدددي وصدددلوا هليهددداب وندددن ه ا 

 ددل هددذه املوا دد  عددىل  ددل دليددل لدديس  رهعددت يف أصددل املعندد  وهدددت أن ورود

 م لم من ههة.

 ثا يفا: أن هفادة هذه املوا   الظنية من  ل ههة ليست اللمة.

؟ الددليل العقدع فدإ ا أعدشالثالا: أن هذه املوا   يمكن فر ها عىل الدليل 

بددرأ الدددليل العقددع منهددا فدديمكن بددرا ة الدددليل السددمعي  ددا ا؟ ون ثمددة بقددائق يف 

أصدددوهلا العلميدددة والعمليدددة بدددرأت مدددن بيدددا النتيجدددة مدددن هدددذا الدددرتدد  الرشددديعة يف

الدددددذي أ شدددددو هليددددد  االشدددددرتال وا صدددددوو والعمدددددوم وا مجدددددا  و را  الن ددددداة هىل 

  خره.

ا  دددون الددددليل تتمدددل هلدددذه العدددوار  هدددذا صددد يح الددددليل تتمدددل هلدددذه  فدددإ ف

قطعددي أن العددوار  ابددتام ، لكددن ال تتملهددا عددىل  ددل تقدددير ال يلدد م مندد  مددن ال
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يكددون بريمفددا مددن  ددل هددذه العددوار   ددا ا؟ ون هددذه العددوار  ال يسددلب بيبهنددا يف 

سددائر مواردهددا تددوخر رتبددة الدددليل مددن  و دد  مددا ا؟ مددن  و دد   طعيفددا هىل  و دد  هنيفددا 

 من بيا ا فادة.

فددددإن عددددرو  بعدددد  الددددرأي يف دعددددول االشددددرتال مددددث ف ودعددددول املجددددال أو  

بعد  الدرأي عدرو  بعد  الدرتدد دعول عموم أو دعدول خصدوو، عدرو  

 ال يسق  رتبة الدليل.

وهال لددو ابتليددت اودلددة بكددل مددن صددار لدد  فهددب بيببددد هددذه العددوار  عليهددا  

للددد م مدددن  لدددن هسدددقاط القطددد  بتددد  يف احلقدددائق العقيديدددة، وهدددذا معنددد  التفسدددو 

الدذي بصددل يف  ثددو مددن  ددرون اومددة ا سد مية التددي  ددان جيدد  أن يتفددق علامئهددا 

وأئمتهدددا عدددىل احلقدددائق الكليدددة الرشدددعية، ويكدددون االخدددت   يف مسدددائل و ظارهدددا 

 واسعة من الفروي.

ويف ا ملة ما   رها الشداطبي هندا لديس مدن ترتيبد   دام أرل وه دام  دام رصح  

بددد  هدددذا يف  تددد  علدددب الكددد م وهدددي ليسدددت بقدددائق تطبيقيدددة، باسدددتثنا  املعدددار  

يمكددن أن تعددر  عددىل الدددليل العقددع  قددو : هن هددذه العددوار  التددي أشددار هليهددا 

هلددا أو يف سددائر مواردهددا ال  السددمعيب لكنهددا ال متندد  عددىل  ددل تقدددير يف سددائر أبوا

ب بددل  ددد تصددل عنهددا  ددون الداللددة هنيددة و ددد يعددر  ي   متندد  القطعيددة حورةف

 منها بالظن فيكون عرو   هنيفا عىل الدليل.
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هسدد ا  يف  تدد   ه ا  ا ددت هددذه العددوار  تنقددل الدددليل فدديام أشددار هليدد  أ ددو

املتكلمددني تنقددل الدددليل هىل  و دد  هنيفددا فيقددا : هن اومددر يتسلسددل مددن بيددا النظددر 

بمعندددد  أندددد  يمكددددن أن يقددددا : هن عددددرو  مددددث ف االشددددرتال هن عددددرو  االشددددرتال 

 هنية عىل الدليل.

هندي؟  أعدشيعني  ل عار  لو أخذت  هدل عرو د  عدىل الددليل  طعدي أم  

؟ هدو مدا ا؟ هدو هندي لدو أعدشذه العدرو  املنقدو  فربام ينالي ويقا :  ثدو مدن هد

دددا  تسلسدددل هدددذا اومدددر مدددا بقدددي يف الرشددديعة  طعدددي وهدددذا ال شدددن أنددد  مرفدددوي اعف

. ا وال عق ف ، أي ال يصح اعف  وعق ف

ا هن  ثددددو مددددن النظددددار ينظددددرون هددددذه وال  وهلددددذا هددددذا التنظددددو أنددددا  لددددت سددددابقف

أن الرشدديعة مددا فيهددا  طعددي  يلت مو دد  ال يوهددد أبددد مددن  ظددار املسددلمني ا تهدد  هىل

 نتددائخمب بددل ينتهددون هىل أن ثمددة  طعيددات لكددن يبقدد  هددذه املقدددمات التددي يقولوهنددا 

 ال يلت مون  ثو منها يف مثل هذا.

املعددار  العقددع هددو فددر  مبدددأ التعددار  بددني العقددل والرشددي هددذا فددر  

عقدددع طدددرأ يف تددداريخ اومدددة طدددرو ف ولددديس مدددن االسدددتعام  اوو  ال باسدددب الددددليل ال

 وال باسب النظر وال باسب احلجة وال باسب البهان وال بيبي اسب من اوسام .

ه ام  ا شاي علب الكد م والكتد  التدي  ظمدت هدذا العلدب وعلدب الكد م  دام  

تعرفددون علددب مولددد يف تدداريخ املسددلمني مر دد  مددن مقدددمات عقليددة حمضددة ومجددل 

 اعية ومقدمات فلسفية.
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يام أرل هلددددذا العلددددب أندددد  مولددددد بمعندددد  لدددديس هددددذا هددددو التعريددددف املناسدددد  فدددد 

منقددوالف الفلسددفة  قددو  أهنددا منقولددة، اوصددل يف الفلسددفة أهنددا منقولددة وهلددذا جتدددون 

 بل تاريخ املسلمني أو  بل ا س م يوهد ف سفة ومدارس فلسدفية معروفدة يف 

 التاريخ.

 لكن علب الك م ما  ان يعر   بدل تداريخ ا سد م علدب ادذا االصدط ح، 

ا هددو علددب مولددد يف تدداريخ املسددلمني، مر دد  مددن مقدددمات عقليددة ومقدددمات  فددإ ف

فلسدفية ومجدل اعيددة، ا مدل الرشدعية ون ا ددالن فديهب مدن املسددلمني يعندي مددن 

 احلاملني للرشيعة أو  الناهرين فيها أو القائلني فيها أو ما هىل  لن.

العقدل واعتمددوا  ا طرأ يف علب الك م مسيبلة التعار   ا اعرت دوا دليدل 

للسددم  فر ددوا أندد  يف بددا  التعددار  بددني الدددليل العقددع والدددليل السددمعي أهيددام 

 الذي يقدم؟.

وهلذا جتدد هندا  دا : مدن اط الددليل السدمعي أن يكدون  طعيفدا عددم وهدود  

املعددار  مددا ا؟ العقددع، عدددم وهددود املعددار  العقددع مدد  أندد  يف احلقيقددة العلميددة 

ال يقابلدد  الدددليل السددمعي أو الدددليل الرشددعي، فهددام لدديس  والنظريددة الدددليل العقددع

 من بال املتقابلني.

بدددل الددددليل الرشددددعي يقابلددد  الدددددليل  دددو الرشدددعي بددددالنفي أو تقدددو  الدددددليل  

البددددعي مدددث ف ومدددا هىل  لدددن، أمدددا أن الددددليل العقدددع جتعدددل املقابدددل لددد  هدددو الددددليل 
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ا، هدو بندي تدرل يف  تد  املتكل مدني ومدن   ظدر هلدذا مدن الرشعي هذا ليس ص ي ف

 املتكلمني بنوه عىل أن الدليل السمعي هو الدليل ا بي.

: والنتددددائخم همددددا تكددددون خبيددددة حمضددددة وهمددددا أن تكددددون حمصددددلة بدددد  ؟ يبعش ددددالوا

بالعقدل، هددو لددو  ددان الدددليل السددمعي الددذي هددو دليددل الشدداري لددو  ددان هددو ا ددبي 

ة، لكدن تتمدل مددن ف سد  لكدان هدذا تتمدل مدن القدو  وهن  دان ال يسدلب  نتيجد

ا.  بيا الرتتي  وهن  ان ال يسلب بكو   معار ف

دا عدن  التسدليب بالنتيجدة  قدو : أصدل الرتتيدد    لكدن أصدل الرتتيد  هندا فر ف

 لددد   دددا ا؟ ون الددددليل السدددمعي هدددو املتلقددد  عدددن الشددداري وهدددو دليدددل الكتدددال 

 .املن   والسنة املوباة هىل النبي 

عليدددد   -  يف  تددددال اب وسددددنة النبددددي وهددددذا املتلقدددد  عددددن الشدددداري الددددذي  دددد 

 ددام ترو دد  يف   تددال اب ال جتددد أن  ددل مددا يف القددر ن هددو مددن  -الصدد ة والسدد م 

 ا ب امل   املبني عىل صد  املخب.

والقددر ن  لدد  خددٌب صدداد  هددذه مجلددة بدهييددة عنددد املسددلمني لكددن السدديا ات  

ملخددب ومنهددا مددا هددو التددي يف القددر ن منهددا مددا هددو خددبي حمدد ، مبنددي عددىل صددد  ا

 ؟ من ا طال للعقو .أعش

ولدددو ا يكدددن القدددر ن مشدددتم ف عدددىل صاطبدددة العقدددو   يدددف يدددومن بددد  مدددن لددديس  

؟ لو  ان  ل ما يف القر ن مبني عىل صد  املخب لل م التسلسل مدن بيدا  مسلامف

 ددون القدددر ن دلدددي ف هلدايدددة  دددو املسددلمنيب ون القدددر ن ارتن  قدددو  أنددد  هدايدددة لغدددو 
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مني وهدايددة لغددوه هددو دليددل هيتدددي بدد  مجيدد  البرشدد ومجيدد  ا لددق عددىل هتبدداي املسددل

 احلق.

ل } -هددددل وعدددد –ا ظددددروا مددددث ف  ددددو  اب  ددددت و  ددددرم   اسم ع  ددددىل  الم محم ن  ع   { الددددر 

دد   }م هددذا خددب حمدد  ألدديس  ددذلن؟ 5 طدد :  ب  دد   ر  ل م  ن ددا و   
ات  يق 
  
دد  مل وس  ددا   م  و    ددا ه 

ين  أ   ل  أ ر  اين    ا   ر  ر  يمن    ا   ل نم ت  م هىل  خدره هدذا يكدون 143 اوعدرا :  {نظ رم ه ل 

 ؟ خب حم .أعش

دد   } -هددل وعدد –لكددن  ددا هددا  مثددل  ددو  اب  ق  لم دد خ   
ددث  ف و   ي  ن ددا م  ل  ل  ح   و 

ة   ددر  ا أ و    م  دديب ه  ي أ نش 
ددذ  ددا ال  ي يه  م ددلم ت  دديٌب   

م  ددي  ر 
ه  ددام  و  ظ 

ع  ددي  الم م ددنم ت  ددا   م   78 يددس:  {  

م، هدددو خدددب حمددد  مدددن ههدددة القصدددة لكدددن مدددن ههدددة ترتيددد  املقددددمات فهدددي 79و

.؟ أعشمقدمات   عقلية يصد  اا املسلب ويصد  اا ن ليس مسلامف

ة  }واملخاطبة هنا  در  ا أ و    م  ديب ه  ي أ نش 
دذ  ا ال  ي يه  م ا القدر ن هدو دليدل {  لم ت  ، فدإ ف

تضدمن مدن احلقدائق العقليددة  - م عليد  الصد ة والسد –الشداري بتد   د م النبدي 

اليقينيددددة البها يددددة الصدددد ي ة مددددا هيدددددي الندددداس هىل احلددددق يف املعددددار  العلميددددة أو 

 التطبيقات العملية.

وهلددذا أو  بطددا  التطبيددق العمددع عنددد ا دداهليني بعبددادة اوصددنام،  ثددو مددن  

يف سدددديا  هددددذا ا بطددددا  ال يدددديبذ بوعيددددد بالنددددار أو مددددا هىل  لددددن، يدددديبذ اددددذا الوعيددددد 

 ولكن ييبذ البهان العقع يف هبطا  هذه التطبيقات العملية.
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ا  ددا يقولددون املعددار  العقددع  قددو : هن اوصددل أن الدددليل السددمعي ال  فددإ ف

ا مدن السددمعي مددا يكددون عقددع أعددشيقابلد  العقددعب ون مددن العقددع مدا يكددون  ؟ عفددوف

 باعتبار الرتاتي  واملقدمات.

 أصددددد ال هدددددذا القدددددا ون عدددددىل أن الددددددليل وهلدددددذا  دددددص  ثدددددو مدددددن املتقددددددمني

ددا أي أندد  ال داللددة فيدد  عقليددة  ددا حمضف السددمعي خددبي حمدد ، ومقصددود بكو دد  خبيف

وهذا  و وهذا ليس بص يح، وعىل  ل با  هذا القا ون ل  يعني ب دا طويدل 

 يف  ت  العلام  واملراهعني هلذا القا ون واملعرت ني علي ،  عب.

 )المتن(
طم  ق  ة  الم ه ف اد  دا و  ه 

ود  ه  دا   ب و  دنم    دب  م  ت ص   اعم
دد  ٌر و    دذ  ت ع   م 

دور   اوم م 
ه  دذ  ب دار  ه 

ت  د   اعم    م 

يدددد  
ف  ددددم ت  ق  دددٌةب ف  ول  نمق  ٌة أ وم م  د  دداه  ش  ن  م 

ئ  ا دددر   دددا   
دددتم ا  ا ا مرت       

ددنم ه 
ك  ا، ل  ددده 

س  نمف   أ 
دددٌة يف  ن ي  هن  ددا ه 

ب يب 

ل     ادٌر أ وم م   ا    ذ  ه  ، و  ني 
ي ق  ٌر.الم ذ   ت ع 

 )الشرح(
وهددذا الندددور أو الندددرة والتعددذر ه ددام يعددود هىل  ددوة الفددر  املفرو ددة، فكددام 

.  أسلفنا أن هذه الفرو ات ال تسلب ابتدا ف

الثدددداين: أهنددددا ال يلددددد م مددددن وهدددددود أو هنيددددة بعدددد  هدددددذه العددددرو  أن يكدددددون 

دددداب وندددددن ه ا أخددددذت اومدددددور  مقدددددمات أوىل يف العقدددددل  دددددا أو حمققف عرو دددد  اللمف

؟ الدددليل القطعددي ال يمكددن مددا ا؟ أن أعددشوالنظددر فددإن الدددليل القطعددي ال يمكددن 

يعار  بدليل  طعي  خر سوا  سميت الدليلني   يا مدن السدمعي أو هعلدت 

 أبديا سمعي وارتخر عقع أو هعلتهام عقليني.



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

69 

ا أن هندال  واعدد عقليدة اليقينيدة هدي  القاعدة العقلية الكلية و  دن  لندا سدابقف

عددددد العقليدددة الكليددددة تقدددو : هن القطعيددددني يمتندددد  البها  يدددة الكليددددة يف العقدددل، القوا

؟ سددمعيني أو  ا ددا مددا ا؟ عقليددني أو  ا ددا أعددش؟ التعددار  بيددنهام سددوا   ددان أعددش

 أبديا سمعيفا وارتخر عقليفا.

دددا عدددىل دليدددل  خدددر   فدددإ ا مدددا  ددددم دليدددل لدددو فر دددنا هددددالف أنندددا  ددددمنا دلدددي ف عقليف

؟ أعدددشي فيكدددون سدددب  التقدددديب مدددا ا؟ أن اوو  أفددداد وصدددف  الدددبع  بيبنددد  سدددمع

 القط  والثاين أفاد الظن م  أن  عند الت قيق، ،.

ا هذا سوا  أن القطعي يقدم لكو   ما ا؟ لكو    طعيفا هذه ههة.   ه ف

ا هدة الثا يددة: مددن اوخطددا  أو التعقبددات املسدتغربة يف  دد م  ثددو مددن النظددار  

ا ا؟ الظندددددي، هدددددذا يف النظدددددر والت قيدددددق لددددديس أهندددددب جيعلدددددون املقابدددددل للقطعدددددي مددددد

؟ هنددددي فيكددددون الندددداهر أعددددشبمسددددلبب ون املقابددددل للقطعددددي مددددا ا؟ الظنددددي يقابلدددد  

ا يف تقوية أبد الظنيني.  مرتددف

هلددذا جتتمدد  الظنيددات يف  ظددر الندداهرينب لكددن ه ا  لددت هن هددذا دليددل  طعددي  

هدددل  سدددمي   مدددن بيدددا الثبدددوت ومدددن بيدددا الداللدددة فاملقابدددل لددد  أو املعدددار  لددد 

ا.أعشهنيفا؟ ال يسم  هنيفا بل يسم    ؟ ويف

د بدد  الددوهب  ددام هددو يف القددر ن يف   ددر بددا  املرشدد ني   ون الظددن يطلددق ويددرا

ويطلددق الظددن  ددام هددو يف  تدد  أصددو  الفقدد  و ثددو  مددن املقدددمات و تدد  النظددام، 
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؟ أعدددشيقصددددون بدددالظن درهدددةف مدددن العلدددب لكنهدددا ليسدددت جم ومدددة ولكنهدددا حمتملدددة 

 ة ما ا؟ الص ة.حمتمل

أليسدددددوا يقولدددددون ارتن يف  ثدددددو مدددددن الفدددددروي هن احلكدددددب فيهدددددا بيبهندددددا واهبدددددة أو 

؟ هنددددي مددددا أعددددشمسددددت بة أو هىل  خددددره يقولددددون هددددذا مددددا ا؟ يقولددددون هددددذا احلكددددب 

 املقصود بكو   هني؟.

املقصددود أندد  حمتمددل تتمددل الصدد ة  ددا جيعلددون الظنددي وامل تمددل الصدد ة،  

ا بقيقتدد  أنددد  ال هددل املعددار  للقطعددي يمكدددن أن  يكددون حمددتم ف للصددد ة؟ ال فددإ ف

يسدم  هنفدا بسد  االصدط ح العلمدي املوهدود عندد النظدارب ون النظدار عندددهب 

 القط  والظن والوهب.

وهن  ان الذي تسنون أ ثر يف ترتي  بكب الدوهب  ووصدف  هدب أصد ال  

ي الفلسدددفة أ ثدددر مدددن النظدددار يف علدددب الكددد م، وسدددب   لدددن لددديس هدددذا املعنددد  الدددذ

 ددذ ره، وه ددام ون هددوال  الف سددفة  ددابن سددينا مددث ف وأمثالدد  يتكلمددون يف  ثددو مددن 

اومدددددور التدددددي يعددددددوهنا يف الوييدددددات يعددددددوهنا مدددددن بكدددددب الدددددوهب، وينعدددددون عدددددىل 

ا مهدور وجيعلدون مدن ا مهدور هدوال  النظدار همدا جيعلوهندا يف احلقدائق املنضدبطة 

 أو جيعلوهنا يف الظنيات.

ددا اومثلددة ال  تددي يمثددل اددا ابددن سددينا هنددا ليسددت مسددلمة لكددن أصددل املعندد  طبعف

مددن بيددا امل بظددة لدد   دددر مددن االعتبددار مددن بيددا مددا ا؟ مددن بيددا أن املقابددل 

؟ املعدددار  للقطعدددي ال ينبغدددي أن أعدددشواملعدددار  للقطعدددي ال ينبغدددي أن يسدددم  
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؟ هنيفددا مددن بيددا االصددط ح الددع عنددد املتكلمددني بددل يسددم  مددا ا؟ أعددشيسددم  

ا.املعار  ل  لقطعي يسم  ويف

أمدددا يف  تدددال اب فيدددذ ر الظدددن عندددد املرشددد ني بمعنددد  الدددوهب ولددديس الظدددن  

ا هدذا البدد لطالد  العلدب أن ينتبد  لد ، القطعدي أعدشبمعن   ؟ امل تمدل الصد ة، ه ف

 ال يقابل  أو ال يعار   هال وهب.

 فإن  دا   ائدل أال جيدول أن  سدمي  هنفدا عدىل هدذا التفسدو؟  يدل: ه ا فأد  عدب 

لكددن املسدددتعمل جيددري عدددىل اسددتعام  النظدددار، الظددن امل تمدددل للصدد ة أو املمكدددن 

ا بخددد   الظندددي  للصددد ة ا تبددد  ون املعدددار  للقطعدددي يمتنددد  أن يكدددون صددد ي ف

 عندهب االصط ح فإ   يمكن أو متكن ص ت .

 )المتن(
ددة   مل  ددنم مج 

أ ة  م  ر  ددت قم ن ددا املم سم ة  ه  ددب   ت  ددة  املم عم ل 
ددام  اوم د    

ه  نفدد   و  عم ددىل  م  تم ع  دداف ر   ت ض 
ن ي ددة   ه 
ددة  د ل  أ 

 ،  ا  
ددددرت  فم دددديمس  ل    ددددا ل   م 

ة  ددددو  ق  ددددن  الم
ي  م  ام 
ددددت  هم
ددددإ ن  ل    ب ف  دددد   طم ق   الم

تم ف يدددد   دددداد  ف  دددد  أ  ت   ب 
ددددد  اب  و 

 
 
ا  ر  قم
دت  دن  اسم

دل  م  ص  ا ب  دإ    ، ف  نمد  
ٌي م  دوم ا    دذ  ه  ، و  طم   ق  ر  الم ت  ا ف اد  الت و   أ 

ل     هم
و  ديب ل ة   و   املم سم

دة  د ل  أ 

ددلم هددو  ، ب  ي 
ن ددو  ر  املم عم ت  ا ددب يٌ  ب ددالت و  ددو  ش  ه  ، و  ددول  ل  يل  املم طم

ل  ددو  الددد  ب ف ه  ددب  لم
ع  يددد  الم

ف  جممددوٌي ي 

ي 
ددع   ع 
ة  اع  ددج  نمدد   - ددالعلب ب ش    ا    ع 

يض  ددائ     -ر  و     الم
ة  ددر  ثم ددنم   

اد  م  ددت ف  ب  املم سم
ددات   ب 
ددود  ه  و 

و نمق  .املم  ام  نمه   ع 
ة   ل 

ددددداة ،  ال     ، و 
ة  ددددد   الص  ب    دددددس   ا م مم

دددددد  ع  ا و  ق  دددددول  الم ه  دددددت  و  ب  يدددددق  ث  ا الط ر  دددددذ  دددددنم ه 
م  و 

ددددت د  ٌّ عددددىل وهددددول الصدددد ة بقولدددد  تعدددداىل:  سم ددددت د    م  ددددو  اسم ل  ه ال  ف  ددددا، و  ددددا   طمعف  
ي  وم  و   
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ددد ة  } دددوا الص  يم 
أ    دددب       110 البقدددرة:  {و  دددا أ شم ال    م، أ وم م  دم

دددت  سم
دددان  يف  اال  ك  ب ل  ل دددن 

ب دة   ت  دام  املم رت   ك  اوم بم  و 
ي دة 
ه   ا م ار 

دة  ن  اوم د ل 
ل ن  م  بمجرده  ظر من أوه ، لكن خف ب ذ 

ددددل    أ صم
ددددالٌّ يف  ددددن  ف يدددد   ه ال  ش  ، ال  ي ش  ين   الددددد 

ددددا يف  يًّ ور   ح  
ة  دددد   ددددرم   الص   ف 

ددددار  ب دددد   ددددا ص  م 

 الدين.

 )الشرح( 
ذا الرتتيدد  هددو  ددوي مددن النظددر واالهتهدداد يف  دد م أ  هسدد ا ، وعددىل  ددل هدد

تقددير النظدار مدن علدام  الكد م وه دام يددذ ر علدب الكد م باعتبدار مدا لد  مدن او ددر يف 

علددب أصددو  الفقدد ، بصددل يف   مهددب  ثددٌو مددن  ددوة االشددرتاط و ددوة الفددر  يف 

 تي ل موها أو ل متهب.ثبوت العلب أو ثبوت القط  هىل درهة هذه الل ومات ال

بمعندددد  أهنددددب ا يبتدددددئوا ابتدددددا ف بمثددددل هددددذا وه ددددام صددددارت مددددن الل ومددددات  ددددا 

عرفددوا القطعددي بتعريددف وعرفددوا الدددليل املفيددد للعلددب بتعريددف، هددا ت مثددل هددذه 

 الل ومات وها ت مثل هذه النتائخم التي يف بقيقتها أشكلت و ا  تطبيقها.

ة عندددد أهدددل العلدددب  دددا تكلمدددوا يف ومدددن  لدددن مدددن اومثلدددة الشدددائعة املشدددهور

الددددددليل املفيدددددد للعلدددددب بدددددالقط  مدددددن ههدددددة الثبدددددوت وا يتكلمدددددوا يف دليدددددل القدددددر ن 

 .-سب ا   وتعاىل–باعتباره حممو  يف بق  تال اب 

دددا أو   و ددا هددا وا يف دليددل السددنة تكلمددوا يف أندد  مددن اط  ددون الدددليل علميف

تر  طعيفددا بسدد  التعبددوات املوهددودة أن يكددون متددوا  ا للمتددوا ، ثددب و ددعوا بدددف ا ترف
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وهددو بددٌد مشددهور يف  تدد  اوصددو  والنظددر ودخددل يف  تدد  املصددطلح مصددطلح 

 احلديا وهو التعريف املشهور ول  مجلة من التعريف.

لكدددن مدددن أشدددهوها أنددد  مدددا رواه مجاعدددة عدددن مجاعدددة هىل  خدددره، لددديس  دددتكلب يف  

 مدددت منددد   دددا  يدددل هدددذا املقددددمات يف هدددذا التعريدددف وه دددام  نظدددر هىل النتيجدددة التدددي ل

 الرتتي  و ع  النظار.

تر،    ا أ ينا هىل أص ال احلديا وبفاظ احلديا و يل هلب مثلوا هلدذا التدوا

ا يف لمدن املتقددمني مدن امل ددثني  ه ام  قو  احلفاظ باعتبار أن هذا ما  ان موهدودف

 وأدخلددوه عددىل علددب احلددديا،  ددا وا ال يعتددبون الكدد م مبنددي عددىل هددذا الرتتيدد ،

  ا وا ال يعتبون الك م ب  عىل ترتي  النظر.

صددد يح أن فقهدددا  امل ددددثني بدددل امل ددددثون أنفسدددهب يرت دددون مدددن احلدددديا  

ويغلطددون الددراوي ه ا تتفددرد ب سدد  املقامددات التددي عليهددا ميدد اهنب، يعنددي مددا لا  

امل دثني باعتبار رواية الدراوي و دب  بالد  وهعد   روايتد ، هدذا بدال معدرو  

 مل دثني. منهخم عند ا

ددددا عددددىل  ددددوا ني علددددب النظددددر التددددي  ظمهددددا النظددددام مددددن أهددددل   لكددددن ا يكددددن مرتبف

الكدد م، هددذا املددنهخم يعنددي مددنهخم املتقدددمني مددن امل دددثني  البخدداري وابددن معددني 

 وأمحد وأمثاهلب.
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ومددنهخم النظدددار مددنهخم صتلدددف، احلفددداظ املتدديبخرين أخدددذوا مددن هدددذا ولكدددنهب  

 ددددا ون معددددني بخدددد   مددددا عليدددد  مددددا ا؟  وهدددددوا أن مددددا   ددددره النظددددام منددددتظب عددددىل

 املتقدمون فهو استقرائي.

البخداري أعدر  عدن بدرو  مدن أبدر  اوباديدا، أعدر  عدن أبدر   

من اوباديا  ام ت بظون، خري اوباديا لكن يعر  عن بدر  مند  تفدرد 

 ب  راوي أو ما هىل  لن.

 هددب الددذين ال ير ددون وال يسددرت ون وال»مثددل مددا أخددري بددديا ابددن عبدداس  

، هىل  خره، ا خري البخاري هذه اللفظةب وهنا ها ت عنده مدن روايدة «يتطوون

 ا يعتمدها.

يعندددي بدددر  ال ير ددددون وه دددام بقددددي يف صددد ي   ال يسددددرت ون ومجددد ف أخددددرل  

، مسددلب أخرههدددا «هدد  أخدددذتب ههااددا فدددبغتموه فدددا تفعتب بدد ؟ »مسددلب أخرههددا 

 هكذا يف بديا ابن عباس.

 -صىل اب علي  وسلب–بشاة فامتت فمر اا رسو  اب تصد  عىل  امرأة » 

صدددىل اب عليددد  وسدددلب فقدددا : هددد  –فقدددالوا ههندددا ميتدددة فقدددا ، فمدددر ادددا رسدددو  اب 

 .«؟أخذتب ههااا فدبغتموه فا تفعتب ب 

؟ فدددددبغتموهب ون مجلددددة مددددن أعددددشالبخدددداري  ددددا رول احلددددديا تددددرل  لمددددة  

، وهددذا امل دددثني  ددا وا يعلددون أباديددا الدددباش التدد ا ي فيهددا أن الدددباش يكددون مطهددرف
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 ددام مددا يقددو  بعدد  العلددام  أن أبددد ا ددوابني التددي  ددان ا مددام أمحددد جييدد  فيهددا يف 

 أبد الروايات عن .

عددددددىل  ددددددل بددددددا  املتدددددديبخرين مددددددن أصدددددد ال احلددددددديا  ددددددا أرادوا أن يمثلددددددوا  

تر عددىل بددد النظددار  ؟  ددا  علدديهب هددذا اومددر بتدد  هن بعضددهب  ددا : أعددشللمتددوا

 ليس ل  مثا  وبعضهب  ا : ال مثا  ل  هال  ذا.ه   

تر فيهدددا   تر فيهدددا أو أن املتدددوا هدددذا يضددديق اومدددر ويلددد م عليددد  أن السدددنة ال متدددوا

أعيددان مددن اوباديدددا ف سدد ، وهددذا لددديس بمسددلامف عددىل هدددذا الرتتيدد ، وا يكدددن 

ددا هليدد  لضددب  الدددليل العلمددي بددل يمكددن أن يضددب  الدددليل العلمددي بغددو هددذا  حمتاهف

تي  الذي استعمل  النظدار أو اسدتعمل  لت قيدق مجلدة مدن النظدور ولديس مجيد  الرت

 النظور يف مسائل النظر والرشيعة،  ب بقي عىل ارت ان، طي   عب، أ مل.

 )المتن(
ددددة   ل  ال  ددددىل  د  ا ع  ددددذ  ددددل  ه  ثم

ددددول  م  ه  ددددىل  و   ع 
ددددة  ل  ال   الد 

ددددد  الن دددداس  يف  ت م  ومددددن هاهنددددا اعم

 ن       
ب و  مجم اي  .ا م  ا     و   الش 

ه   ذ 
يٌّ و   اط ٌ  هل 

 طمع 

 )الشرح( 
ا مجاي  طعي لكن ا مجاي  ام تعر  البد أن يعود هىل دليدل  طعدي، ولدوال 

وهددددود الدددددليل القطعددددي مددددا بصددددل مددددا ا؟ ا مجددددايب ون ا مجدددداي هددددو يف احلقيقددددة 

  تيجددة، ا مجدداي يف احلقيقددة  تيجددة ب كددب أفادهددا دليددل، هددو الددذي مجدد  املجتهدددين

 عىل احلكب.
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لددوال وهددود الدددليل القطعددي  ددا أمجعددوا وهلددذا أنددت تددرل ارتن ا جيمعددوا عددىل 

بكددامف ويكددون دليلدد  مددا ا؟ هنددي هددذا ال وهددود لدد  بددل  ددل مددا أمجعددوا عليدد  يكددون 

 دليل   طعيفا.

 )المتن(
دد  أ و   اب  و  ب   الم ، أ وم خ  ةف ج  مجم اي  ب   ا م 

ن  وم ة     ل 
د  لمت  أ  يب م  ا ت  ه    دو   و  ب ف ه  دةف ج  ي داس  ب 

ق  الم

. ا   ا املم س  ذ  ٌ  ه ىل  ه 
اه   ر 

 )الشرح(
 ددددف عددددىل هددددذا و دددديبذ هىل بعدددد  اوسددددملة التددددي يف املو ددددوي تكددددون متممددددة 

 لل ديا.

فضيلة الشيخ بفظكب اب  رهو   در تفريدق بدني بدني مدا هدو العقدع  السائل:

 لعقل؟.والعادي وننا  قو  فيام خالف العادة مث ف ال يقبل  ا

العدددادي هدددو الددددذي ال يصدددل هليددد  احلكدددب ابتدددددا ف وه دددام أخدددذ فيددد  مددددن  الشددديخ:

القيددداس امل صدددل باملشددداهدة أو احلدددس أو التجربدددة أو مدددا هىل  لدددن هدددذا يقدددا  ه ددد  

بكددب عددادي بيببدددد اوسددبال العاديدددة فيدد ، أمدددا احلكددب العقدددع فإ دد  جمدددرد عددن عددداا 

 احلس وه ام يقتِ العقل ب  ا تضا ف حوريفا.

يعندددي مدددث ف ارتن يف أبدددوا  ارتخدددرة أو يف أبدددوا  القدددب  مثدددا  بيدددنام يقدددو   

مد  مدا يقد  لا سدان  -علديهب الصد ة والسد م–بع  املخالفني وخبار اونبيدا  

يف  به من النعديب أو العدذال و دو  لدن، ه ا  دا   ائدل  دا يعدرت  عدىل  لدن أن 

؟  يف يكون معذبف   ا وهو ال بياة ل ؟.هذا خالف العقل  يف يكون منعامف
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هدددذا يعدددار  الردددورة أو املعدددرو  عقددد ف أو املعدددرو   أعدددشفيقدددا : هدددذا  

دددا؟ هدددذا ختلدددف عدددن احلدددس الددذي يعيشددد  ا  سدددان، وه ا  لدددت ه ددد  مدددن  عددادةف وبسف

 بال العادة فالعادة ما اعتاده ا  سان واحلس ما بس  ا  سان.

ب سد  مدا تدي   ؟أعدشفا  سان حميط  حمدود فهدو تكدب عدادة ب سد  مدا  

بدد ، فددإ ا خددري هىل حمددي   خددر مددن العدداا تغددو هددذا احلددس وهددذه العددادة عنددده فهددذا 

ا بدددل هدددذا ختلدددف عدددن مدددا اعتددداده النددداس مدددن  لددديس  دددا يعدددار  احلكدددب العقدددع أ ددددف

.  أبوا  وو ائ  ولكن   كن من بيا العقل حورةف

يلددد م مدددن مدددا الفدددر  بدددني تعليدددل أفعدددا  اب وتعليدددل اوبكدددام وهدددل  السدددائل:

القددو  بيببددديا القددو  بددارتخر وهن  ددان ا ددوال بددنعب فددام شدديبن اوشدداعرة عللددوا 

-عدد  وهددل–اوبكددام و  ددروا بددال القيدداس وتوسددعوا فيدد  وا يعللددوا أفعددا  اب 

 ؟.

مسددديبلة التعليدددل مسددديبلة مطولدددة مدددن ههدددة القدددو  فيهدددا باعتبارهدددا مدددن  الشددديخ:

ئل أصدو  الفقد  أمدا مدن بيدا مسائل أصو  الدين أو باعتبارهدا مسدائلة مدن مسدا

التعليل يف مسائل اوبكام ف  يمكدن لطائفدة فقهيدة أن يطدرد مذهبد  الفقهدي عدىل 

 ترل اعتبار العلة وأ ر العلة يف تعدية اوبكام.

دا يف النفدي، بمعند  أند  ال   وأما أ ر العلة يف وهود اوبكام فهدذه أشدد امتناعف

ددا عنددد الت قيددق ال يمكددن يمكددن وبددد أن ينفددي أ ددر العلددة يف وهددود احلكدد ب، وأعضف

 أن  نفي أ ر العلة يف ما ا؟ يف تديا احلكب.
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العلة هلا أ ر من ههة الوهود وهذا يكاد يكدون مسدلامف   قيقدة علميدة، وهلدا  

أ دددر مدددن ههدددة التعديدددة، وهن  ا دددت الثا يدددة عدددىل ا ملدددة باعتبارهدددا أو أ دددر العلدددة يف 

 ي من ا ملة اووىل.تعدية احلكب هي أ ثر من بيا القبو  النظر

لكن الوا   الفقهي عندد املدذاه  اوربعدة  دام  تعرفدون أهندب يعتدبون العلدة  

باعتبددددار أ رهددددا يف الوهددددود ويعتددددبون العلددددة باعتبددددار أ رهددددا يف تعديددددة احلكددددب وهن 

  ا ت املذاه  هنا يعني مواردها صتلفة من ههة الرتتي .

لنصددوو والكتددال والسددنة هنددال مددن أهددل العلددب مددن جيعددل داللددة ا السددائل:

هنيددددة وداللددددة اومددددور العقليددددة  طعيددددة وهددددذا يددددودي هىل تقددددديب العقددددل عددددىل النقددددل 

 وتكيم  علي   ام تعرفون؟.

هدددذا ا طددد   ال يسدددلب بددد ب يعندددي  دددو : أن اودلدددة السدددمعية هنيدددة و  الشددديخ:

العقليدددة  طعيدددة هدددذا هطددد ٌ  لددديس بمسدددلب وعليددد  هشدددكاالت متعدددددة، هدددذا سدددبق 

يدددد  هددددذا مددددن اومددددور التددددي ال يصددددح  يبصددددل اعددددي أوالف وبتدددد   ظددددر ا ددددوال عل

علمددددي ال يقددددا  هن الدددددليل هنددددي هددددذا ال جيددددول وال يتدددديب   بددددل هنددددال أدلددددة عقليددددٌة 

 طعيددددة، وهنددددال  الدددددليل السددددمعي القطعددددي وهددددذا معلددددوم يف أمددددور العلددددب وأمددددور 

العمددددل لكددددن لدددديس  ددددل مددددا أ دددديف هىل الدددددليل السددددمعي يكددددون  ددددذلن عددددىل  ددددل 

 تقدير.
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هددل ثبددت عددن شدديخ ا سدد م أندد   ددا  هن املددذاه   امليتددة ال يصددار  السددائل:

 هليها هال ه ا ا يوهد الدليل؟.

ال أعر  أن   ا  هذه العبارة، وأرل أن هدذه العبدارة يعندي  ديقة يف  الشيخ:

العلدددب متضددديق العلدددب متضددديق الفهدددب، ال أرل أنددد  يعندددي يسددديب  يف اودل والدددذو  

أن توصدددددف املدددددذاه   ددددديبن ا ملدددددة تعندددددي املدددددذاه   فضددددد ف عدددددن العلدددددب النظدددددري

الفقهيددة يف  لددن السدديا  أن توصددف املددذاه  التددي  هددرل عليهددا اهتهدداد العلددام  

 اذا الوصف،  يف؟.

بدددددارل ب فيدددددن، التقليدددددد واالهتهددددداد وهن  دددددان يدددددذه   سدددددب يف  تدددددال ابدددددن 

 لندا هس ا  وهو القسب ا امس: نأبكدام االهتهداد والتقليدد ، لكدن التقليدد ه ا 

ومددا هددا  عدددن   -صددىل اب عليدد  وسدددلب–ارتن هددل يف  تددال اب أو يف سددنة النبدددي 

العلددددب هددددذه املقدمدددددة  مقدمددددة هىل الوصدددددو  هىل التعامددددل مدددد  الددددددليل؟ هددددو لددددديس 

، يعنددي ه ا أردت أن تقدددم شدديمفا عددىل ي ، أو أردت أن تددرتل ي   ا شددكا  دائددامف

 ليش .

وهدددل هدددذا، تيب دددد أنددد  ال يمكدددن   بدددل أن تقددددم هدددذا عدددىل هدددذا، أو تدددرتل هدددذا

مددددا ا؟ أن جيتمعددددا، أن تتيب ددددد مددددن وهددددود التنددددالي بيددددنهام، فهددددل بددددني اوخددددذ بكدددد م 

دددا؟ ونددد  مدددن  الفقهدددا   اعتبدددار و نظدددر و رتتيددد ، ال باعتبدددار التقليدددد ه دددام هدددو اعف

بيددا الددنص لدديس هنددال دليددل يف القددر ن عددىل تددريب  التقليددد اددذا الددنص  تقليددد، 

دددددون  }ه دددددام يف القدددددر ن  ل م  ندددددت بم ال  ت عم ر  ه ن    دددددل  الدددددذ  م ددددديب ل وا أ هم م، 43 الن دددددل: {ف اسم
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ل ا    } دد  ين  ه 
ذ  ئ ن  ال  وَل   أ 

 
هم  ۖ

ت دد  ب  ا م اه  دد  ب ه   ف 
 
م، أصدل اال تددا  90 اونعدام: {ۖ

ب} دددوه  ب ع  ين  ات 
دددذ  ال  دددار  و  اوم نص  ين  و  ر 

دددداه  دددن  املم ه 
دددون  م  ل  ون  اوم و  ددداب ق  الس  لتوبددددة:  ا{و 

 م، هذا مقام  ام أن مكان ا تباي لكتال اب وسنة رسو  اب مقام.100

أنا أرل أند  ال هندال تعدار  عندد االعتددا ، عندد االعتددا  ال تعدار  بدني  

العناية بمقام الدليل، وهدذا أصدل وجيد  عدىل  دل مسدلب فضد ف عدن طالد  العلدب 

عدىل  -صدىل ب عليد  وسدلب–  والعاا، أن  جي  عليد  أن يقددم  دو  اب و دو   بيد

  و   ل أبد، هذا أصل يف الدين.

لقدددو  عددداا،  -صدددىل اب عليددد  وسدددلب–وال جيدددول أن تدددرل  دددو  رسدددو  اب  

ومددالا  السددابقون مددن أئمددة ا سدد م  يمنعددون هددذا ويو دددون منعدد ، لكددن اومددور 

مدا ا  تتاي هىل بسن فق  من ههة مدا هدو التقليدد املدذموم؟ ومدا هدو التقليدد  الدذي

ا؟ بمعند  يكدون مدن التقليدد ا ديب ون فيد  أو هدائ ، أو مدن بدال  الذي ليس مدذمومف

سددوا  أهددل العلددب، أو مددن بددال ا تبدداي للسددابقني بإبسددان، هددذه مجددل بتدد  لددو ا 

ا. ا، ال  سمي  تقليدف   سمي  تقليدف

اومددددور فقدددد  تتدددداي هىل فهددددب االعتدددددا   بددددل أن تكددددب بالتقددددديب أو بددددالرتل 

 .اعر  ا اهية

هلددددذا  أرل أن االعتدددددا  يف النظددددر يف املددددذاه  الفقهيددددة ال يعددددار  الدددددليل  

ددا  تبدداي  الرشددعي، يعنددي ه ا أخددذت التمددذه   رتتيدد   علمددي فهددذا لدديس معار ف

 الكتال والسنة  رتتي  علميب ونن البد لن من منهخم علمي تيبخذ ب .
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دددن أخدددذ املدددذه  أعفدددا    دددان وال يعندددي أندددن ختدددري عدددن هدددذا املدددذه ، لكدددن م 

املذه  من املذاه  الفقهية، ه ا أخذه تعصبفا  لكل  تائجد  و  مد  سدوا   وافدق 

النص عندده، أو ههدر لد  يف بعد  املسدائل أن الدنص عدىل خد    لدن، فد  شدن 

ا ل .  أن هذا تعص  ال أبد من العارفني و العلام  يكون مقرف

دد  ددن و دد  يف ي  مددن هددذا التعصدد  ال يقددره يف النظددر، بتدد  م  ن ابددتع بتدد  م 

بيشدد  مددن هددذا يف بعدد  اوبددوا ، وبعدد  مرابددل التدداريخ مددن اوعيددان  ال يقددره 

تعصددد  علمدددي عندددده، لكنددد  ابدددتع هدددذا سدددب  مدددن  دددعف البرشددد، اب أعلدددب ادددذه 

 اوسبال ال تستطي  أن ترها.

لكدددن اومدددور أشدددوفها دائدددامف أن طالددد  العلدددب يضدددب  املدددرادات  بدددل أن تكدددب  

هددذا اليشد ، واالعتددا  مددا  دان يف ي  هال لا د ، عددىل  بديبن هدذا اليشدد   الد  عدىل

 ددددل بددددا  لعددددل  املو ددددوي الددددذي أشددددار هليدددد  أخو ددددا الكددددريب  مو ددددوي االهتهدددداد 

والتقليددد  شددو هليدد  يف املجلددس ارتذ، مسددائل مددن الرتتيدد  يف املجلددس ارتذ  بددل 

    ا     -أن. . الشاطبي 
مح   .–ر 

   ل  أص اب  أمجعني.وصىل اب وسلب عىل  بينا حممد وعىل
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 )المتن(
و فعنددددا بعلومدددد   -رمحدددد  اب تعدددداىل -فيقددددو  ا مددددام أ ددددو هسدددد ا  الشدددداطبي 

 وعلوم شيخنا، يف املقدمة الثالثة:

ددو   ، ف ه  دةف ج  ي داس  ب 
ق  دد  أ و  الم اب  و  دب   الم دةف أ وم خ  ج  مجم داي  ب   ا م 

ن  دوم دة     ل 
د  لمدت  أ  يب م  ا ت  ه    و 

ٌ  ه ىل   اه  دي   ر 
ه  د، و  وت  احلم  م  اد  ت ف     ت ك 

ا   و  نم م 
ٌة م  و   يبمخ  ا م  ت ه  ل 

د  ب و  ن  أ  ا   ا املم س  ذ  ه 

د اب     ه ىل  ب ال  و 
ه  ، ال  ت رم

ا   ة  املم س  ف 
ت ل  م ن  ص 

ل   .م      

دددت    سم
دددود  ب اال  ص  دددو  املم قم ي ه 

دددذ  دددد  ال 
ب  ا و  ن ددد  الم ب  املم عم

نمدددت ظ  ال  أ هن  دددا ت 
ا ه  ه    ، و 

ددد   يم ل   ع 
ال    دم

ةف  يدددد 
ف  دددا م  ه 
وع  م  جم تم ب م  دددار  دددا، ف ص  ضف ا ب عم ددده  ض  دددد  ب عم ض  دددة  ع  ل 

دددىل  الن ددداه ر  اوم د  تم ع  ددداث ر  ت ك 

. طم    ل لمق 

دو    دذ  اوم ص 
ِخ  ددي  م 

ه  ت دال  و 
ك  ا الم دذ   ه 

دة  يف  دذ  اوم د ل  ِخ   م 
در  يف  ن  اوم مم

ل  دذ  ه ال  أ ن   ف ك 

ددددل  املم ت   ص  ، ف   
دددد   يم ل  الت نمب يدددد   ع  ن دددد  و  ا املم عم ددددذ  ددددر  ه   م

ددددوا    ر    ددددام  ت  ب  ي ني  ر 
ددددول  ددددن  اوم ص 

ني  م 
م  ددددد  ق 

 ا، 
َت  ددددددد 
ددددددىل  ب   ع 

ددددددات  ي  ال    ب ارتم دم
ددددددت  سم
ل  اال  دددددك  ت شم ب ف اسم ين  ر  دددددديب خ  دددددد   املم ت  عم ددددددنم ب 

ددددد   م  ال  ف  ه  م

م 
ددددددددداب ه  م ا  ه 

د  ا ر 
دددددددددىل  ا مف   ع 

يدددددددددا  اد  ب اوم ب  دددددددددا و  يمه  ل  دددددددددر  ع  ، ف ك  ي  ام 
دددددددددت  هم
دددددددددذ  اال  يبمخ  ا م  ه  دددددددددذم يبمخ   ي 

ا. ا   صًّ  ا     صًّ
رت  عم
 ب اال 

ددي   
ه  ، و  دد   طم ق  ددا الم نمه 

د  م  ا  املم ددر 
ددو    اوم ص 

ددد  ع  ا ددىل    و   ددا ع 
ال    ا  دم

ددت  سم
ددع ف  اال  ت ضم اسم و 

دوم أ   ل  ، و 
ل ة  ك  شم وم  م  ب يل     ا الس  ذ  ىل  ه  تم ع  ذ 

ا أ خ  ي دات  ه    ل  دىل  المك   ع 
ة  ديع  دة  الرش   ل 

د  تم أ  دذ 
خ 

درت      ا املم عم دذ  دذ  ه  يبمخ   م 
ي دات 
ئ  ا م  م ب ه ال  أ نم  ; و  ب ت دة  لم ديي أ 

ع  م دب  ا  كم   
دٌ  ب  ن دا   طم دلم ل  مص  م ت 

ا 
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ب ف    ب د   ي  م  الرش 
 
ا  ر  نم و 

نمظ ر  م    ام  ي 
ل  ه  قم ع  الم ل  و  قم ع  ل  الم يدق    رشم  مق   ت 

دام  يف  ا اال  مت ظ  ذ  نم ه 
م 

. ي ة 
ول   اوم ص 

ة   اوم د ل 

ددىل    ع 
ددة  اف ظ  لمم   

تم ل  ددع 
ة  و    دديع  ددىل  أ ن  الرش   دل  ع  ل 

ر  املم 
ددائ  ددلم س  ، ب  ددة   اوم م 

ددت  ق  ف  دد  ات  ف ق 

دددددس    ا م مم
ي ات  دددددور  ددددد -الر   ا م  ، و  دددددل  الن سم ، و  الدددددن فمس  ، و  ين  دددددي: الدددددد 

ه  ، و  دددددل  قم ع  الم ، و  ا  

ن دددا  د  ل  ددده  ال  ش  ، و  دددني   ع  يل  م 
ل  دددن  ب دددد 

ل  ن دددا    دددتم ل  ثمب  م ي 
ا  ، و  ي  دددور  الر      

دددة  نمدددد  اوم م 
دددا ع  ه  لمم 

ع  و 

. يم   ا ه ل  ه 
وع  ه  ت ال  ب ر  ٌ ي مم ني  ع  ٌل م   أ صم

 )الشرح(
 ب  احلمد ب رل العاملني، وصىل اب وسلب عىل  بيندا حممدد وعدىل  لد  وصد

 أمجعني.

املجلدددس الثالدددا يف التعليدددق عدددىل مقدمدددة أ  هسددد ا  الشددداطبي، وينعقدددد يف 

الشهر الثالا من سنة ثامن  وعرشين وأربعامئة وألف من اهلجدرة النبويدة الرشديفة 

 عىل ص ااا أفضل الص ة والس م، بمكة املكرمة.

ليل هددددذا السدددديا  الددددذي   ددددره هددددو متدددداٌم  ددددا سددددبق   ددددره عنددددده،  ددددا   ددددر الددددد

السدددمعي، وأشدددار هىل املشدددهور يف علدددب الكددد م  دددام هدددي صدددفة   مددد ، أو  دددام هدددو 

التعبدددو الدددذي عدددب بددد  أن الددددليل السدددمعي،  دددا : أن القطددد  فيددد  معددددوم أو  دددادر، 

 و  ر السب  وهو أن برا ت  من املوا   القطعية متعذٌر يف ا ملة.
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 دالرالي و دوه،  و  ر هذه املوا  ، وهي مذ ورة عند  ثدو مدن املتكلمدني 

ددا ال مددن ههدة النظددر وال مددن ههددة  وسدبق ا شددارة هىل أن هددذا الت صديل لدديس حمققف

 دالئل الرشي.

بعددددد  لددددن يقددددو : ه ددددام اودلددددة املعتددددبة هددددي املسددددتقرأة مددددن مجلددددة أدلددددة  هنيددددة 

تددوافرت عددىل معندد  وابددد هىل  خددره،  يبندد  اجتدد   هىل املددنهخم الددذي صددار عليدد   ثددو 

مقدددام باعتبدددار اوصدددو ، هددددذا يعدددد مدددن املقدددددمات اووىل يف مدددن النظدددار وهدددذا لدددد  

 اوصو  بت  يف مسائل أصو  الدين يف مقدمات اودلة يذ روهنا.

 ددا هددن  ثددو مددن النظددار أن الدددليل الوابددد ال يكددون يفيددد أندد   طعددي، وهنددا  

ة مددن مجلددة هنددا يقصددد القطعيددة،  "وه ددام اودلددة املعتددبة"هددا ت عبارتدد :  "املسددتقرأ

دددددددددددوا }، فكيبنددددددددددد   دددددددددددا   دددددددددددر االسدددددددددددتدال  يف  ولددددددددددد  تعددددددددددداىل: هنيدددددددددددة"أدلدددددددددددة  يم 
أ    و 

ة   ددد   م، يقدددو : هن ثبدددوت وهدددول الصدددلوات ا مدددس القطعدددي 43 البقدددرة: {الص 

 في  ليس يف مثل هذا السيا  من القر ن، ه ام القطعي يف االستقرا  هىل  خره.

 قددو  أندد   هددذا الكدد م  تيجتدد  أندد  ينظددر هنددا، ينظددر ولددو عددىل درهددة التنظددو ال

ا مقددددمات االسدددتدال   ثدددر فيهدددا التفددداوت بدددني  يلتددد م ادددذا ونددد   دددام أات سدددابقف

دددر يف  تددد  النظدددار، سدددوا  يف  تددد  النظدددار يف مقددددمات  ق  التقريدددر النظدددري الدددذي ي 

أصو  الدين، أو يف  ت  النظدار يف  تد  أصدو  الفقد ، أو يف  تد  معدايو العلدب 

 الذي يذ روهنا  مقدمات عليمة.
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ددا عنددد  لدديس  ددل ددرون بدد  ي نظددر بدد  يف هددذا العلددب فإ دد  يلتدد م عندددهب متامف ن ظ  مددا ي 

التطبيددددق، وهلددددذا ربددددام جتددددد أن بعدددد  النظريددددات لددددو التدددد م اددددا صدددداببها ودت هىل 

امتنداي  ثدو مددن احلقدائق الرشددعية والعلميدة التددي هدو يقررهددا  دام يقررهددا  دوه مددن 

 هىل  لن. أهل العلب، باعتبار الفقها ، أو العلام ، أو ما

فددد   قطددد  بددديبن مدددنهخم أ  هسددد ا  الشددداطبي مدددن بيدددا التطبيدددق يلتددد م ادددذا، 

ولكن ه ام الذي  تكلب عن  هنا التنظو، التنظو عنده يقدو : هن الددليل الوابدد ال 

ا بددالقط ، وهددذا مددنهخم هددرل عليدد   ظددار مددن املعت لددة و ددوهب، وهددو  يكددون مفيدددف

 ليس من املعتب عند الت قيق.

دددنة ون اودلددد  ة السدددمعية وهدددي أدلدددة الكتدددال والسدددنة، وه ا أخدددذت أدلدددة الس 

باعتبددددار أن الب ددددا ال تتدددداي فيهددددا هىل التطددددوير مددددن ها دددد  الثبددددوت، ولدددديس فيهددددا 

 تقسيب من بيا الثبوت، ودرهة الثبوت وما هىل  لن.

ه ا أخدذت أدلدة الكتدال باعتبارهددا حمققدة القطد  مدن ههددة ثبوَتدا وهدو  تددال 

هىل  خددره، فددإن مدددا يتعلددق بالداللددة هددل الوهددول، فددإن أخدددذ مددن عنددد اب حمفددوظ 

ددددن  }وهددددول الصدددديام عددددىل املكلفددددني؟ أو أخددددذ وهددددول احلددددخم عددددىل املكلفددددني  م 

ب ي ف   س 
يم   ت ط اي  ه ل  ؟ أعدش؟ هدذه الداللدة  قدو  أهندا داللدة م93    عمدران:  {ۚ  اسم

  طعيةب وهنا داللة مطابقة من بيا اللسان للدليل القطعي.
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 ا  يدل: أن ارتيدة لديس فيهدا يف الصديام أو احلدخم لديس فيهدا   در لفوريتهدا أما ه 

، ه دددام فيهدددا  ددددر مدددن االشدددرتاط  ، الت ددديح بالفوريدددة أو عددددمها لددديس  مفصددد ف مدددث ف

االسدددتطاعة تعندددي أنددد  عدددىل الفدددور،  دددا   دددرت االسدددتطاعة هندددا هدددل املقصدددود منهدددا 

مددن ههددة تصددي  الفعددل، مددن   ددر الفوريددة أم أهنددا ال تنددايف الرتاخددي ومددا هىل  لددن 

 ههة  ذا، من ههة  ذا؟.

فددددر  عددددىل هددددذا الدددددليل ال يفيدددددها بددددالقط ، ولددددربام ال   هددددذه ا هددددات  عددددب ت 

يفيدددها بتدد  بددالظن، مثددل بعدد  التفاصدديل مددث ف ال يفيدددها هددذا الدددليل املجمددل، 

يف وهدول احلددخم مددا   ددر تفصديل مددث ف عدددد ا مددر التددي يرمد  اددا، هددذا مددا يفيدددها 

 ؟ وال بالظن.يبعشوال ب بالقط 

عندددي الددددليل املعدددني وه دددام تسدددتفاد أفيددد مجلدددة مدددن التفاصددديل بتددد  هنفدددا، وال ي 

 التفاصيل من أدلة  أخرل.

 ددد تكددون بعدد  املسددائل يف احلددخم والصدديام تسددتفاد مندد  بددالظن، مثددل مسدديبلة 

الرتاخي هل  ا    رت االستطاعة د   لدن عدىل أهندا تندايف الرتاخدي أم ال تنافيد ؟ 

ا ال عىل هذا املذه  وال هذا املذه .هذ  ا ب ا، القط  في   ليس ورادف

ه ام الذي  ريد أن  صل هليد   مدنهخم أن ارتيدة يف احلدخم أو ارتيدة يف الصديام يف  

ددي ام  }:  ولد  اب  ب  الص  ديمك  ل  د   ع 
ت  ن ددوا    ين   م 

دذ  دا أ هي  ددا ال  م، أهنددا 183البقدرة:  {ي 

 الصيام مكتول هىل املكلفني من املومنني.من بيا الداللة دلت عىل أن 
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ت دد  عددىل الددذين مددن  ددبلهب   ت دد  عددىل هددذه اومددة  ددام    أو تقددو : أن الصدديام   

مدن  دبلهب مدن أ بداي الرسدل، هددذه الداللدة داللدة  طعيدة، ال يقدا : أن هدذه الداللددة 

مددا تصددلت بددالقط  مددن هددذه الدددليل بددل بجملددة اسددتقرا ، وال يعنددي بيددنام  قددو  

 طعية من هذا الدليل أن  وه من اودلة ال يد  عىل هذه الداللة.أهنا  

العلددب بوهددول الصدديام معددرو  مددن هددذه ارتيددة ومددن  وهددا، لكددن القصددد  

هو هل الددليل املعدني القطعدي الثبدوت  ارتيدة مدن  تدال اب، هدل يمكدن أن تدد  

 عىل بكب داللة  طعية؟.

خم  ثدددو مدددن املتكلمدددني  دددام املدددنهخم الدددذي يشدددو هليددد  هندددا بدددالتنظو وهدددو مدددنه 

أسددلفت، يقولددون: الداللددة القطعيددة البددد أن تكددون جمموعددة مددن مجلددة االسددتقرا ، 

 هذا منتفي من بيا االبتدا ، يعني علي  منٌ  من اوصل.

يعنددددي هددددذه النظريددددة  نوعددددة باعتبددددار أن الدددددليل القطعددددي الثبددددوت يمكددددن أن  

ن ددوا } -هددل وعدد  -؟ الداللددة،  داللددة  ولدد  أعددشيكددون  طعددي  ين   م 
ددذ  ددا أ هي  ددا ال  ي 

بم  ك 
ددبمل  ددن   

ين  م 
ددذ  ددىل  ال  دد   ع 

ت  ددام     ددي ام     ب  الص  دديمك  ل  دد   ع 
ت  م عددىل أن 183البقددرة:  {  

 الصيام مكتول عىل هذه اومر، هذه داللة  طعية.

أمددا أندد  مكتددول  باعتبددار بددا  احلردد ويددرخص يف بددا  السددفر بددالفطر ومددا  

.  هىل  خره هذه تفاصيل  عب،  د يكون الدليل تتمل  و دد ال يكدون تتملد  أصد ف

وه دددام ه ا   دددرت يسدددتد  عليهدددا بيبدلدددة أخدددرل مدددن الرشددديعة أو مدددن أدلدددة الرشددديعة، 

 ،  ؟  طعيفا.أعشولكن النتيجة أن الدليل املعني يمكن أن يكون دلي ف
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دد م  بالنظريددة التددي أشددار هليهددا أ ددو هسدد ا . وأ ددو  أندد  أشددار ه  ليدد ب وهال لددو ألت 

وندد  ال يسددتتب ا  بددا  عليهددا فدديام أرل، هددذه النظريددة لددو ألتدد م اددا لددورد عليهددا  ددام 

أورد بعددد  النّظدددار عليهدددا أنددد  ه ا  يدددل: أن اودلدددة بتددد  القطعيدددة الثبدددوت باعتبدددار 

 الداللة ال تكون  طعيةف  يبعيان من اودلة.

اد؟ أفدددداد وه ددددام  طعيددددة الداللددددة يكددددون باالسددددتقرا  فهددددذا االسددددتقرا  مددددا ا أفدددد 

اهددتامي الظنيدددات، فكدديبن النتيجدددة عنددد هدددوال  يقولددون: هن الددددالالت ليسددت فيهدددا 

؟ صددددددارت أعددددددش طعددددددي وه ددددددام هددددددي هنيدددددداٌت فددددددإ ا اهتمعددددددت الظنيددددددات صددددددارت 

  طعيات.

ب ون بعدد  النّظدددار بدددل هددو مشدددك ف عنددد  ثدددو  مدددن  وهددذا ربدددام يكددون مشدددك ف

لددديس بالردددورة ههندددا النّظدددارب ون بعضدددهب يقولدددون: أن الظنيدددات ولدددو اهتمعدددت 

 تفيد القط .

دا بتد  لدو اهتمعدت، أمدا مدا   بل بعضهب يمن  تولد القطعي مدن الظندي مطلقف

د لدرهددة الداللددة والظنيددة هددذا يكددون  أرل أندد  مناسدد  فهددذا تتدداي هىل تفسددو املددرا

 أوىل.

عددىل  دددل بددا  هدددذه ا ملددة التدددي ا تهدد  هليهدددا ليسددت مدددن ا مددل امل ققدددة أو 

سدددت مدددن ا مدددل امل ققدددة، بدددل الصدددوال ان الددددليل املعدددني ه ا التدددي أشدددار هليهدددا لي

 ان  طعي الثبوت يمكن ان يكون ما ا؟  طعي الداللدة، بدل بتد  الددليل الظندي 
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الثبوت يمكدن أن يكدون لد  داللدة  طعيدةب لكدن يبقد  أند  ال تثبدت هدذه الداللدة بدل 

  ط   ا ا؟ ون  مبدأه من بيا الثبوت ليس  طعيفا.

يح الدليل باحلكب عىل سدبيل القطد  واملطابقدة امل ضدة لكن من بيا ت  

 أو التامة ب س  موالين لسان العرل ال هشكا  في .

ا املعن  املطابق لك م الشاري مطابقة تامة عىل وفدق لسدان العدرل يقدا :   ه ف

 ؟  طعية، داللت   طعية.أعشأن هذا املعن  املطابق داللت  

ا الصدددد يح أن القطدددد  يف الداللددددة ي تولددددد مددددن الدددددليل املعددددني ويتولددددد مددددن فددددإ ف

دددددا  دددددام أن  د، فاالسدددددتقرا  ال يسدددددتل م  طعيدددددة مطلقف االسدددددتقرا ، ولددددديس هندددددال اطدددددرا

 الدليل املعني ال يستل م القطعية.

فددإن االسددتقرا  ال يسددتل م القطعيددة عددىل  ددل بددا  بددل  ددد يكددون اسددتقرا  وال 

داللدة  طعيدة  دام يت صل من  هال داللة هنية، و د يكون االستقرا  ويت صل من  

أن الدددددليل املعددددني  ددددد يت صددددل مندددد  الداللددددة القطعيددددة باعتبددددار متددددام املطابقددددة و ددددد 

 يت صل من  الداللة الظنية.
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 )المتن(
. ي ين    عم ةف ت  اد  ه    ع  ني   ل و  ع   م 

 
م  ىل  ي 

تم ه  ت ن د  و  اسم ل   و 

 )الشرح(
 يثبددددت لنددددا  لددددن  ددددا   ددددر الرددددوريات ا مددددس وا -رمحدددد  اب  -أمددددا  ولدددد  

بدددددليل معددددني وال شددددهد لنددددا أصددددل معددددني يمتددددال برهوعهددددا هليدددد ، هىل  خرهددددا أو هىل 

  خره.

هن  دددان مقصددددوده أندددد  ال يوهدددد دليددددل معددددني ثدددب  هددددذه الرددددوريات ا مددددس 

بمجموعهدددا عدددىل أهندددا هدددي  ليدددات مصدددالح الرشددديعة أو عدددىل أن هدددي الردددوريات 

املبدداين يف بددديا ابددن  -سدد م عليدد  الصدد ة وال –ا مددس مثددل مددا سددم  الشدداري 

مر  ا  ا :  و   »ع  س  ا ر  دف م  أ ن  حم   ال  ا    و 
 أ نم ال  ه َل   ه 

ة  اد  ه  مس ش  ىل  مخ  م  ع  سم   ي  ا م 
ن  ب 

احلم خم   ان  و  ض  م  م  ر  وم ص   و 
اة   ال    

 
ه يت ا   و 

ة  ام  الص    ه     و 
 
 .«ا  

سدددامها  دددام سدددم  املبددداين ا مسدددة أو  دددام  هن أراد أ دددو هسددد ا  أن الشددداري مدددا 

سم  مباين ا يامن يف بديا هبيدل باملبداين السدتة، هن أراد أن الشداري مدا سدامها 

 وم   لن اعتبت  طعية.

فيقا : هدذا لديس هدو املوهد  لتسدمية اليشد   طعيفدا فدإن ثمدة معداين الشداري  

طابقدددة يف  ولددد  مدددا سدددامها باالسدددب االصدددط بي، ولكنددد   طدددق ادددا عدددىل الدددتامم وامل

ا لقول  مطابقة تامة فتكون معتبة ب .  بالنسبة ملعناها أو يكون معناها مطابقف
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الددددذين   ددددروا هددددذه الكليددددات أو هددددذه الرددددوريات  -رمحهددددب اب-العلددددام  

فر النصدددددوو عليهدددددا ثدددددب ه دددددن تعدددددر  يف دالالت  ا مدددددس مجعوهدددددا باعتبدددددار تدددددوا

القدددو   دددد تكدددون مطابقدددة و دددد  الكددد م وهدددذا يدددذ ره أهدددل النظدددر، أن الداللدددة مدددن

 تكون من بال التضمن و د تكون من بال الن و .

ا  ددددا : هن الكددددع هددددو الدددددين وأن بفددددظ الددددنفس وبفددددظ ا ددددا   فلددددو أن أبدددددف

؟ أمددددر أعددددشوبفددددظ العددددر  هىل  خددددره تعددددود هىل بفددددظ الدددددين باعتبددددار أن الدددددين 

 ب فظ  لن، فهو بفظ  ملقام  من مقامات الدين، هذا ص يح.

صدددد هدددذه املعددداين معددداين يدددخل عليهدددا مسددديبلة التسلسدددل يف ا ثبدددات يعنددي أ  

ا لبع  ويكون من بدال اللد وم و مدن بدال التضدمن؟ مثدل ه ا  هل بعضها مطابقف

؟ أعدشما  لت أن التوبيد وابد أن توبيد اب هو معرفتد  وعبادتد  فتكدون مجلدةف 

لعلددددب صددد ي ة وجتدددد أن الددددبع  مدددن العلددددام  يقدددو  التوبيدددد  وعددددان أو توبيدددد ا

وا دددددب وتوبيدددددد ا رادة والقصدددددد أو أنددددد  توبيدددددد الربوبيدددددة وا لوهيدددددة واوسدددددام  

 والصفات.

هذا يكون من بال التفسو للمعاين وليس بينها  ام تعر  أو  دام تدرل لديس 

بينهددا يٌ  مددن التعددار  أو التام دد ، وهلددذا هددذه اومددور هددي تددنظب العلددب، بقيقددة 

هددي مددن بددال التنظدديب العلمددي أ ثددر مددن  وهنددا هددذه الرتاتيدد  التددي يددذ رها العلددام  

مدددن بددددال التعيددددني لعلددددب يتعددددذر ال يددددادة أو الددددنقص عليدددد ب وندددد  يدددددخلها  ددددام تددددرل 

 يدخلها اخت   االصط ح أو تعدد االصط ح أو تنوي االصط ح.
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 )المتن(
رم  أ نم ي  ، و  ي ين دد   عم ةف ت  دداد  دد   ع  ه   ل و 

ددني   ع   م 
 
م  ىل  ي 

تم ه  ددت ن د  ددو  اسم ل  دداي  و  مجم  ددل  ا م  دد   أ هم
ه 

. ل ن  ذ  يمس     ل  ، و 
يم    ه ل 

 )الشرح( 
اسدددتند هىل معدددني والدددذين عي ندددوه رهعدددوا هىل هدددذا التعيدددني، يعندددي التعيدددني  هندددا

وهددول بفددظ الدددين هددذا  ثددو النصددوو املطابقددة لوهددول الدالددة عددىل وهددول 

دا بفظ الدين من القر ن، اودلة الدالة بالت ديح عدىل وهدول بفدظ الدن فس أعضف

هي  ثوة مطابقدة يف القدر ن، يف تدريب القتدل، تعظديب أمدر الددما  هىل  خدره، ومثلد  

 ما يتعلق با ا  وما يتعلق بالعقل والعر  هىل  خره.

 )المتن(
ر  املم عم  ت  ا  الت دو 

دني   يف  ت ع  دام  ال  ي   ن د     
و  ، و  ن ديٌّ  ه 

د ه  ا ر 
دا ب دا مف  نمه 

دد  م  اب  ل  و   ن    
ي  أ وم و  ن دو 

ن ددا  ددني   ه  ت ع  ن  ال  ي 
ل  ددذ     ، ددار  ب  ر  اوم خم

ددائ  ون  س   د 
ددد  اب  ددب   و  ددب  خ  لم

يددد  ل لمع 
ددون  املم ف   أ نم ي ك 

ه  ددوم    

ت ل ددف   م ددن  خ  ددان  الظ  ه نم    ، و 
د  ا ددر 
ف  ددرم   اال  م ددىل  ف  ددن  ع   الظ 

ة  دداد   ه ف 
ددة  يف   مج  يدد   اوم د ل 

 
ا  و 
ددت  سم
ال 

ت   ين  يف  ب ددداخم ر 
ا   الن ددداه  دددو  أ بم ، و 

ت  دددوال  نمق  ت  املم  ال  ال   د 
ا   دددو  أ بم ، و  ني 

ا   الن دددا  ل  دددو   أ بم
    

. ل ن  وم     ، ه ىل    
ت     و   ل 

ا  ب  م  الم
ة  ثمر  ، و   

ف    عم  و   
ال  ر  دم  ا م 

ة     و 

ددددا   فيهددددا:  ب ف ج 
ة  دددد    الص 

ددددا يف  رم   ا   ظ  ن  ه    ددددن  م ددددوا }ف  يم 
أ    دددد ة   و   البقددددرة:  {الص 

دددار  110 ب  ه هم ني  هل  دددا، و 
دددار    م  الت  دددا، و    ه 

ت  ني  ب إ   ام 
دددف  ح  املم ت ص  ددددم دددا   م  ه  ، و 

دددوه  ه  دددىل  و  م، ع 

ددا أ وم  ه  ر    ددنم ت  ددا   م  ت 
، و    ن ددوا  بم ددىل  ه  ع  ا و  ددودف ددا و   ع  ي امف

ددا    ه 
ت  ه   ام  ددا و  ه 

ل  عم
ددىل  ف  ددني  ع 

ل ف  املم ك 

دد   ا   دا، ع  ه 
تمل  دنم    دي ع  : هن  ن  الدن فمس 

ل  دذ  ن د ، و    ا املم عم دذ   ه 
 دا يف 
ل دن     دوم     دا، ه ىل     ه 

رم    ت 
يف 
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ا عليدددد ، ومددددن  بددددائر الددددذ ول املقرو ددددة  دددددف ع  ت و  دددداو  م  ص 
ددددا ل لمق  بف

وه  ددددا م  تمل ه  عددددل    وه 

د    ه  و  ، و 
ن  يام  و  ةف ب دا م  ر  قم ة  م   الص   

ا  ت  ام     ب دت   بالرشل    ه  و  ، و  دط ر   املم ضم
دق  م  دد  ر  س 

ددام    احلم ك 
ددت  يم 
أ    ، و 
دد   س  ح    فم دد   ددىل  ه صم ر  ع 

ددد  قم ددنم ال  ي  ددىل  م  ي ددام  ع 
ق  الم دداة  و  اس  املم و  دداة  و  ال    

و   ، و  دددل  الدددن فمس  تم ام     دددنم ر   م 
دددا   ت 
ن ددداد  ل ق   اوم هم

دددت  ب  ت  ر  ، و  ن 
ل  دددول  ل دددذ  املم ل  ددداة  و  ض  ق  الم ددد   و  ه 

مدددب   حل  م  و  الدددد   و 
دددة  يمت  دددن  املم 

م  م  ا دددر  ب   و 
ددد     دددل  ب   ب ك 

ددد   ق  م  دددد  ر   س 
ت  دددوم دددن  املم 

دددىل  ا م دددائ ف  م  ع 

. تمل  ق  يب  الم مر  ت   و 
ة  ول  الص    ه  ينفا و 

ق  ن ا ي  مم
ل  ا، ع   ذ 

ا   هل  نمض  ا ي  ر  م 
ائ  ، ه ىل  س  ير  نم  

 ا م 

 )الشرح( 
لصددفات املتنوعددة املختلفددة هددي التددي توهدد  القطعيددة  عددب، فكيبندد  يقددو  أن ا

وهددذا لدديس بدد لم، بددل بتدد  الصددفة الوابدددة ه ا  ا ددت الداللددة فيهددا  طعيددةف فإهنددا 

توهدد  القطعيددة فكيبندد  يقددو  هن الصددفات الظنيددة املجتمعددة،  قددو  هددذه الصددفات 

التي   رها عىل مسديبلة الصد ة وعدىل مسديبلة الدنفس، هدل  دل صدفة بعينهدا  طعيدة 

 هنية؟.أم 

فدددإن  ا ددددت الصدددفة املعينددددة يمكددددن أن تكدددون  طعيددددةف فمعنددد  هددددذا أن الصددددفة  

املعيندددة مددديبخو ٌة مدددن دليدددل معدددني، وهن  دددان يدددرل  دددام هدددو طدددرد  ظريتددد  أن الصدددفة 

املعينددة يف سددائر مددا   ددر ويف  وهددا ال تكددون  طعيددةف فمعندداه أندد  يقددو : هن القطعيددة 

لفددددة يف دليلهددددا أي أن دليلهددددا لدددديس توّلددددد مددددن الصددددفات املختلفددددة يف داللتهددددا املخت

 معينفا وصتلف، املختلفة يف دليلها وهي هنيٌة فتوه  هنا القط .



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

94 

وهددذا ال شددن أندد  تطويددل بددل ورود االعددرتا  عليدد  أ ددول يف النظددرب وندد   

 دددام سدددبق أورد عليددد   ثدددو مدددن النّظدددار أن القطعدددي ال يتولدددد مدددن الظندددي، وأن  ثدددرة 

ل  وابددد أو عدىل صددفة  وابددة أو عددىل صددفات الظنيدات خاصددة أهندا وردت عددىل حمد

 صتلفة.

ومددا دام أن الظنددي يف اوصددل يمكددن رفضدد  فيلدد م عليدد  أندد  بتدد  ولددو تعدددد  

يمكن رف  املتعددد فهدذا أ درل مدا يكدون عليد  مدن االعدرتا  أند  تطويدل، لكندن 

ه ا رهعددت هىل مقت دد اللسددان العددر  والصدديغ املطابقددة علمددت أن الدددليل املعددني 

ا مطابقةف تامة.يفيد   القط  ه ا  ان مطابقف

ولددو  ددان  ددل مددا يف القددر ن ال يفيددد هال الظددن هال باالسددتقرا  الددذي أشددار هليدد   

لكددان هددذا عليدد  مددن ا شددكا  يٌ   ثددو، فددإن احلقددائق  -رمحدد  اب-أ ددو هسدد ا  

ا هليددة اووىل يف  دد و  القددر ن أو يف أو   دد و  القددر ن  ا ددت ت عددر  بددالقط  مدد  

 دد الصفات ا تكثر يف مقامها.أن تع

وه دددام املعدددرو  عندددد العدددرل وعندددد  دددوهب مدددن أهدددل اللسدددان أن الكددد م ه ا  

دددا للمقصدددود أو أن الداللددة ه ا  ا دددت مطابقدددة هلددذا الكددد مب فإ ددد  يكدددون   ددان مطابقف

ا للقط  في ب ون القط  ليس هال عدم ابتام  هرادة خد   مدا   در، هدذا هدو  مفيدف

في  أن  هرادة معند  ه دايف فيد ب وند  بتد  الظندي أو القطعدي  القط  ليس املقصود

د معن ف ه افيفا  و ما    ر.  باملجموي يمكن أن يكون املرا



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

95 

د ويمكدددن  دددبط  هدددو الدددذي ه ا    دددر فإ ددد  يعلدددب أنددد  ال   ه دددام القطددد  الدددذي يدددرا

يمكن رفع ، وأما أند  يدذ ر مدا هدو ليدادة عليد  فهدذا  كنفدا يف سدائر اوبدوا  سدوا  

 الدليل املعني أو يف الدليل املر   باالستقرا . يف

 )المتن(
. ة  يع   الرش  

د  ع  ا    و 
ة  يف  ر  اوم د ل 

ائ  ا س  ذ  ك  ه   و 

دددداد   ةف ه ىل   ب  د 
ددددت ن  سم وي  م  ددددر  ف   الم

ددددت  ا   ب ه  م    وي  ددددر  ف  ددددن  الم
ددددو   م   اوم ص 

ت  ددددال  ت  ا امم  ددددذ 
ا  و 

، ف   ي ن دددة  ع  ددددذ  م 
ِخ  ه ىل  م   و 

دددة  دددد     اوم د ل  ، ب خ  دددن   ه ىل  الظ 
ددددت ن اد  سم

دددن  اال 
ا م  ه 
ددددل  دددىل  أ صم ددددتم ع  ي 

ب ق 

ددا  ه 
اد  ددنم  ب 

، ال  م  ددة  ب ددإ طم     ددي ات  اوم د ل  ت ض  قم  م 
 
ا  ر  قم
ددت  ددن  اسم

ٌة م  و   دديبمخ  هن  ددا م 
ب ف إ  ددو   اوم ص 

. وو  ىل  ا م ص   ع 

 )الشرح( 
ا شدكا  يف طريقدة  و يبن ا شكا  بت  تعود اومدور هىل  دب  اود   ديبن

أنددد  مدددن املعظمدددني لطريقدددة السدددلف اوو  وأندددتب تدددرون  -رمحددد  اب-أ  هسددد ا  

 ويف هذا الكتال. " االعتصام "عنايت  اذا خاصة يف  تال 

وأراد أن تقددق املددنهخم الددبي  مددن الكثددو مددن التقليددد أو مددن التكلددف وهنددا  

هىل هبددرا ه مددن التكلفددات أشددار هىل هبددرا  علددب أصددو  الفقدد  مددن الظنيددات، وأشددار 

 ومن ا  فات اللفظية هىل  خره.

صددددل هلددددذا العلددددب  علددددب املقاصددددد  -رمحدددد  اب  –فهددددو يددددروم  الت قيددددق وأن ت 

وعلدب اوصددو  بوهدد  عدام أن تصددل لدد   دبطفا يتناسدد  مدد  مدا  ددان عليدد  السددلف 

 اوو  من أئمة الفق  واحلديا.
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ّتد  تتداي هىل   مجلدة مدن املقددمات، وا جيدد لكن  وهد أن هذا العلدب هكدذا ر 

أندد  يف طريقددة السددالفني مددن الفقهددا  وامل دددثني أهنددب اعتنددوا بمثددل هددذه املقدددمات، 

 فلب جيد هلا تقرير هال يف  ت  املتكلمني ويف  ت  النظار.

فلددام عدداد هىل  تددبهب وهددد أهنددا مجلددة مددن النظريددات، فصددار عنددده او ددرل هىل  

دد يميددددل هليدددد ، مدددد  هن هددددذا املددددنهخم الددددذي الضددددب  والت قيددددق والباعددددة مددددن الددددرت

برو عليد  الشداطبي يف  ثدو مدن   مد  بتد  يف  دو هدذا الكتدال هدو وهد  مدن 

الت قيدددق مدددن ههدددة لكنددد  يضددديق املدددنهخم العلمدددي  سدددعة و تددددري  لطالددد  العلدددب 

 يضيق علي  هذا املنهخم من ههة أخرل.

 

 )المتن(        
ا     و 
ة  يف  ر  اوم د ل 

ائ  ا س  ذ  ك  ه  .و  ة  يع   الرش  
د   ع 

دددداد   ةف ه ىل   ب  د 
ددددت ن  سم وي  م  ددددر  ف   الم

ددددت  ا   ب ه  م    وي  ددددر  ف  ددددن  الم
ددددو   م   اوم ص 

ت  ددددال  ت  ا امم  ددددذ 
ا  و 

دددد      ، ب خ  دددن   ه ىل  الظ 
ددددت ن اد  سم

دددن  اال 
ا م  ه 
ددددل  دددىل  أ صم ددددتم ع  ي 

ب ق  ، ف 
ي ن دددة  ع  ددددذ  م 

ِخ  ه ىل  م   و 
دددة  اوم د ل 

دد هن  ددا م 
ب ف إ  ددو   ددا اوم ص  ه 

اد  ددنم  ب 
، ال  م  ددة  ب ددإ طم     ددي ات  اوم د ل  ت ض  قم  م 

 
ا  ر  قم
ددت  ددن  اسم

ٌة م  و   يبمخ 

. وو  ىل  ا م ص   ع 

دم 
ت  سم
ل  اال  م ا ح  ذ  مت  ه  ل  ت  خ  ي دم لو  س   املم رم

ي اعتمده مالن ال     ال ذ 

 

 



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

97 

 

 )الشرح(
  و ددديبن ا شدددكا  أن تعدددود اومدددور هىل  دددب   أد   ددديبن ا شدددكا  بطريقدددة أ

أندددد  مددددن املعظمددددني لطريقددددة السددددلف اوو ، وأنددددتب تددددرون  -رمحدددد  اب-هسدددد ا  

 ويف هذا الكتال. " االعتصام "عنايت  اذا خاصة يف  تال

وأراد أن تقدددق املدددنهخم الدددبي  مدددن  ثدددو مدددن التقليدددد أو مدددن التكلدددف وهندددا 

 أشددار هىل هبددرا  علددب أصددو  الفقدد  مددن الظنيددات، وأشددار هىل هبددرا ه مددن التكلفددات

 ومن ا  فات اللفظية هىل  خره.

صددددل هلددددذا العلددددب  علددددب املقاصددددد  -رمحدددد  اب  -فهددددو يددددروم   الت قيددددق وأن ت 

وعلدب اوصددو  بوهدد   عدام أن تصددل لدد   دبطفا يتناسدد  مدد  مدا  ددان عليدد  السددلف 

ّتدد  تتدداي هىل  اوو  مددن أئمددة الفقدد  واحلددديا، لكندد  وهددد أن هددذا العلددب هكددذا ر 

 مجلة من املقدمات.

وا جيدددد أنددد  يف طريقدددة السدددالفني مدددن الفقهدددا  وامل ددددثني أهندددب اعتندددوا بمثدددل  

هددذه املقدددمات، فلددب جيددد هلددا تقريددر هال يف  تدد  املتكلمددني ويف  تدد  النظددار، فلددام 

 عاد هىل  تبهب وهد أهنا مجلة من النظريات.
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لباعددة مددن الددرتدد يميددل هليدد ، فصددار عنددده او ددرل هىل الضددب  والت قيددق وا 

هددذا املددنهخم الددذي بددرو عليدد  الشدداطبي يف  ثددو مددن   مدد  بتدد  يف  ددو ن أمدد  

هددذا الكتددال هددو وهدد  مددن الت قيددق مددن ههددة، لكندد  يضدديق املددنهخم العلمددي  سددعة 

 و تدري  لطال  العلب يضيق علي  هذا املنهخم من ههة أخرل.

دددا واسدددتل م هدددذا  بتددد   دددا أراد تطبيدددق مسددديبلة السدددنة والبدعدددة صدددار أصدددل   ويف

رمحد  -أند  ا تهد  هىل  تدائخم بكدب فيهدا  " االعتصدام "ي  رره يف  تدال اوصل الذ

بيبن  ذا و ذا يكون من بال البددي املنكدرة يف الددين وهدي عندد الت قيدق ال  -اب

 تصل هىل درهة ا  م بيبهنا بدعة.

ا هلددددددذه املقدددددددمات هال يف  تدددددد  النظددددددار  فامليددددددل هىل االبتيدددددداط وا جيددددددد تنظددددددوف

ام أدخل علي  هدذا ا شدكا  الدذي ا يكدن مدن الردوري واملتكلمني هو الذي رب

الوصو  هلي ، وهلذا  ا  الوا: اذا امتالت اوصو  من الفدروي يكدون بتد  عدىل 

طريقددة السددالفني فددإن اوصددو  الداللددة فيهددا  طعيددة مددن  تددال اب سددوا  بالدددليل 

 املعني القطعي أو بمجموي اودلة.

لتددددي   رهددددا اب يف القددددر ن يف القصددددص وهلددددذا ارتن يف بددددال ا ددددب اوخبددددار ا

بتدد  تكددون اومددور أ ددنيب وندد  يف بددال العقائددد جتددد أن اوصددل العقدددي يددذ ر يف 

ويف  -صدددددل  اب عليددددد  وسدددددلب-القدددددر ن يف موا ددددد   ثدددددوة ويدددددذ ر يف  ددددد م النبدددددي 

ا منهددا فهددو يف ا ملددة يدددخل يف بددال الظنيددات، وأمددا  لياتدد   الفددروي مددا  ددان متفددردف

 لتعدد من النصوو.فتذ ر يف ا
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لكدددددن بتدددددد  يتبددددددني أن هدددددذه الطريقددددددة ال يصددددددح أو ال يمكدددددن ا ضددددددباطها لددددددو  

رهعدددت هىل بدددال ا دددب والقصدددص يف القدددر ن فدددإن ثمدددة مجدددلف خبيدددة يف القدددر ن مدددا 

  دددرت هال مدددرة وابددددة، يف  صدددة  بدددي مدددن اونبيدددا  أو  دددوم مدددن أ بددداي  بدددي أو  دددن 

.  خالف  بي 

؟ مدا ا؟  طعيدة، أعدشالتي يف القدر ن بقيقدٌة وم   لن ي علب أن هذه احلقيقة  

دددبم }ا دددرأ مدددا الدددذي  يف سدددورة الكهدددف الصدددفة التدددي   دددرت مدددث ف  ه 
ف  هم    
دددوا يف  ب ث  ل  و 

ني  
ن  م ة  س 
ث  م  م، هدذه املددة هدل   درت يف القدر ن يف  دو هدذه 25 الكهدف:  {ث   

؟ أعدشلدٌب السيا ؟ وم   لدن العلدب بديبهنب لبثدوا يف  هفهدب هدذا القددر  قدو  أند  ع

 طعددي، أمدددا مدددا ي يدددد عددىل  لدددن فهدددذا  دددد يكدددون هنيفدداب ون  دددام  لدددت أنددد  املقصدددود 

 بقطعية الداللة أن ي علب أن  ال يمكن رفعها.

أمدددا أنددد  يمكدددن ال يدددادة عليهدددا أو أن الددددليل تتمدددل معنددد  ه دددايف  خدددر فهدددذا  

ا لددو رهعددت هىل بددال ا ددب لوهدددت أن هددذه مددن املعدداين  لدديس هددو املقصددود، فددإ ف

 الكلية القطعية.

أن  ددو  البكدداري يدد عب  -ريض اب تعدداىل عدنهام-وهلدذا  ددا بلددغ ابدن عبدداس  

ئيدددل  دددا :  دددذل،  أن موسددد  صددداب  ا دددب لددديس هدددو موسددد  صددداب  بندددي ه ا

عنددد الصدد ابة ريض اب فاعتبددار أن هددذه الدددالالت هددي مددن الدددالالت القطعيددة 

 .تعاىل عنهب
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 )المتن(
ٌل:  ف صم

ددىل   ددي ع 
نمب ن  ي  دد    و  دم ل  دده  م ي شم

دديي ا 
ع  م ددل  ا  ددل  أ صم ددو  أ ن     ه  ، و  ددر  نفدد   خ  عم  م 

ددة  م  د   املم ق 
ه  ددذ  ه 

ددددو   ب ف ه 
ت دددد   د ل  ددددنم أ 

ن دددداه  م  عم ا م  و ف دددديبمخ  م  ، و  ددددي  م  الرش 
ددددف ات  ت    

ددددامف ل 
ئ  ددددان  م    ، و    ٌ ددددني  ع  ددددصٌّ م    

ددان      ا    يمدد   ه    ، وي رهدد  ه ل 
يمدد   ل  بندد  ع  يٌح ي 

دد   ت دد   ص  د ل  ددوي  أ  م  جم ددار  ب م  دددم ص  ددل     ددن  اوم صم
ل 

م   دام 
ون  ا مض  دا د  ه 

د  ا ر 
ب  ب ا مف  طم   ب احلم كم ق  ىل  الم م  أ نم ت د    ع  لم   ة  ال  ي  ل 

ب و  ن  اوم د  ا ب    ط وعف قم م 

. ر  ذ  املم ت ع  ن    
ل  ب و  ن     م  د  ق  ام  ت  ا    يمه  ل 

ا ه  ه  وم     

 )الشرح(
عن  الذي تت هذا الفصل هو الذي يذ رو   يف بال املصدالح املرسدلة، امل

ولدديس املقصدددود هنددا الكددد م عدددن  اعدددة املصدددالح املرسدددلة  قاعدددةب ونددد  يف هدددذه 

عدددد مدددن املهدددب لطالددد   عدددد التدددي يدددذ رها اوصدددوليون أو يدددذ رها علدددام  القوا القوا

فقهيددة  ليددة جيعلهددا العلددب أن يفددر  بينهدداب ون الددبع  أبيا ددا يسددتعمل  ددل  اعدددة 

ت  الدليل ومنال  الدليل صتلفة. ، م  أن ر   دلي ف

خددددذ مددددث ف مددددا يتعلددددق بقاعدددددة العددددادة حمكمددددة وهلددددذا جتدددددون أندددد   ددددا   ددددر أ ددددو 

ددا  هسدد ا   بددل  لددن يف أصددو  اودلددة  ددا : هن الدددليل همددا أن يكددون عقليفددا أو عاديف

 أو سمعيفا.

لددديس مناسدددبفا يف هدددذا امل دددل،  هدددو احلقيقدددة الددددليل العدددادي  رتتيددد  فددديام أرل

ددا  ددا تكلمددوا يف اوصددو   لدديس معندداه أن الدددليل العددادي ال يعتددب، ولكددن هددب أعضف

: أن احلقيقة  د تكون عقليةف أو اعيةف أو عادية.   الوا
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هدددددو لددددديس ا شدددددكا  يف اعتبدددددار العدددددادي أو العدددددريف لكدددددن هدددددو ا شددددددكا  يف 

لدددددو ا يضدددددع  مددددد  العقدددددع  الرتتيددددد  ومنددددد   هدددددذا الددددددليل، يف هدددددذا املو ددددد   يبنددددد 

والسددددمعي باعتبددددار أندددد   ددددان يددددتكلب عددددن الدددددليل الددددذي تصددددل بدددد  الترشددددي ، هددددو 

الشاطبي ترل  ان يتكلب عن الدليل الذي تصل ب  الترشدي ، وهلدذا ا ظدر أند   دا 

د بالعقدددل هندددا املر ددد  مددد  الرشدددعي،  هدددا  للددددليل العقدددع مدددا ا  دددا ؟  دددا : واملدددرا

 اري، أليس  ذلن؟. ا : ون العقل وبده ليس بش

الددددددليل العددددددادي هدددددو مددددددن أدلدددددة و ددددددوي اوبكدددددام ولدددددديس مدددددن أدلددددددة ترشددددددي  

اوبكددام، هددذا فددر ، العددادة حمكمددة هددذا ال يصددح أن يكددون دلددي ف عددىل الترشددي . 

سددل أصدد ف هددا  لرفدد   ئددد ا اهليددة، ألدديس  ددذلن؟  ددا أعددشمددنهخم الر  ؟ رفدد  العوا

سددوف     العددادات وهددداهع يوهددد ترشددي  يددنظب ابتدددداي العددادات، فمعندداه أنددد  

العددادات فدد  يبقدد  هال العددادات، مددا ا؟ أن  قددو  احلسددنة أو بعبددارة أعددب امل تملددة 

 يف الرشيعة املقرة يف الرشيعة.

ه ا بقيدت هددذه العدادات امل تملددة املست سدنة وأليددد مدن  لددن امل تملدة يدديبذ 

ا هددو مددن أدلددة ؟ حمكمددة، باعتبددار أن تكدديب العددادة هنددأعددشدليددل أو  اعدددة العددادة، 

 ؟ ترشي  اوبكام.أعشو وي اوبكام وليس من أدلة، 

يف  -رمحهدددددب اب-مثدددددل مدددددا يف  ثدددددو مدددددن العقدددددود وهلدددددذا جتددددددون أن الفقهدددددا  

دددددددر ، يقولدددددددون:  مسدددددددائل البيدددددددوي مدددددددا ا يقولدددددددون؟ فدددددددإ ا تكلمدددددددوا يف الرشدددددددط والع 

ر   عب يف العقود. رففا  املرشوط اطفا، هذا تكيب للع   للمعرو  ع 
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ر  أو العادة ليست حمكمة بمعن  تصدل بد  الترشدي ، الترشدي  مدا لكن   الع 

تصدددددل هال بالددددددليل السدددددمعي، مدددددا تصدددددل هال بالددددددليل السدددددمعي ولكدددددن  قدددددو : 

بالددددليل السدددمعي بمفهدددوم الددددليل السدددمعي الواسددد  الدددذي  دددان يفقهددد  الصددد ابة 

 وأئمة الفقها .

ملتكلمددددني ولدددديس الدددددليل السددددمعي باحلددددد الددددذي  دددديق  أو  دددديق بدددد  بعدددد  ا

تدد   والنظدار الددليل السدمعي بتد   دالوا أند  البدد مدن اسدتعام  لددليل العقدل ومرا

 دليل العقل الذي يدخل م  الدليل السمعي هىل  خره.

دا عدىل  دل   ا أند  لديس حمققف هذا الفر   اخت   بدني الددليلني  دام أا دا سدابقف

البرشدي أعفدا  دان تقديرب ون من الدليل السمعي ما تكون مقدماتد  صاطبدة للعقدل 

 صاب  هذا العقل سوا  مسلب أو ليس بمسلب.

فعدددىل  دددل  هندددا هشدددارة مهمدددة وهدددو أن طالددد  العلدددب ينبغدددي أن يفدددر  بدددني أدلدددة 

دددر  ومدددا يف هدددذه أعدددشترشدددي  اوبكدددام، و ؟ وأدلدددة و دددوي اوبكدددام، العدددادة والع 

عددد هددذه ددب عنهددا يف  دد م اوصددوليني أو يف  دد م علددام  القوا مددن  الدددائرة سددوا  ع 

 أدلة و وي اوبكام وليست من أدلة ترشي  اوبكام.

ا اعيفدا أو بكدب العدادات  ا اعتبدارف وهلذا ترون ارتن أند  لدو أن أبددف اعتدب أمدرف

ا يف الرشددديعة أو  دددا ينددددل  دددا أي مقصدددودف يف ترشدددي  أمدددر مدددن اومدددور وهعلددد  اعيف

 ؟ ليس  ذلن.أعشهلي  أو يثال علي  لقيل هذا 
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ف  العادات،  ا ا؟ ون  يمتن  أوالف ون العدادات منهدا مدا الرشيعة ا تيبت  بر 

 ليس سيمفا من ههة.

ثا يفددا: أندد  يمتندد  أن يوهددد الندداس بدد  عددادات، العددادة هدد   مددن وهددود البرشدد 

معهددب مقار دددة وبدددواهلب، ولددديس  ةٌ موهدددودومددن وهدددود النددداس البددد وأهندددا تكدددون 

ا سيمفا ه ام مدن العدادات مدا يكدون ب سدنفا ومنهدا عدادات حمتملدة يف  ل العادات أعضف

 الرشيعة.

مدددن هدددذا الوهددد ، هدددي حمكمدددة يف التقدددايض، يف  "العدددادة حمكمدددة"فجدددا  تعبدددو 

االخت  ، يف و وي احلكب، وليست حمكمة بمعن  ههندا مرشدعة، وه دام املعند  أن 

در  ه ا أراد أن يقِد بدني املتخاصدمني، أو  العادة معتبة وهلدذا القدايض يعتدب الع 

.يعتب جمر ّرا ل ب  ه   ل العادة ه ا أراد أن يقِ بني املتخاصمني و ه 

 )المتن(
ي اعتمده مالن ل  ال ذ  س   املم رم

ال    دم
ت  سم
ل  اال  م ا ح  ذ  مت  ه  ل  ت  خ  ي دم  .و 

 )الشرح( 
املصدددددل ة املرسدددددلة هدددددي مدددددن بيدددددا وهودهدددددا املصدددددل ة املرسدددددلة يف بكدددددب 

يف سددددببية وهددددود املصددددل ة  الرشدددديعة، ه ددددام اوصددددوليني والنظددددار يقدددددمون بمقدمددددة

املرسدددلة أو يف بيدددان ماهيتهدددا، فيددددور  ددد م  ثدددو  مدددنهب عدددىل أهندددب مدددا ا يشدددهد  دددٌص 

 معني ب  وهي م ئمة لت فات الشاري.
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وفددديام يظهدددر أن هدددذه املقدمدددة لبيدددان ا اهيدددة أو لبيدددان سدددببية اعتبدددار املصدددل ة  

ثمة مدا يكدون م ئدامف  املرسلة يف الرشيعة ليست حوريةب ون الت قيق با  م أن

 لت فات الشاري وا يشهد ب   ٌص معني، هذا يرد علي   ثو من التيبخر.

ون العلب بامل ئمة أن يقا : و ان م ئامف لت دفات الشداري.  قدو : العلدب  

؟ مدن الشدهادة هال ه ا أعدشلت فات الشاري هو  دوٌي مدن؟ هدو  دوٌي مدن   ئمت مب

د امل ققدني يف هدذا املقدام أن الفعدل املعدني مدن أهد ا  املصدل ة  أ ريد وهذا هو مدرا

 املرسلة ا يشهد ب   ٌص معني، فهذا ص يح.

أمددا فاعتبددار سددببية وهددود احلكددب  وهددود  عددام أو  اعتبددار  عددام، فددإن مددا  ددان 

م ئددددامف لت ددددفات الشدددداري أن  قددددو : العلددددب بامل ئمددددة يف ت ددددفات الشدددداري هددددي 

 عني أو  ا ت من  الثقات.الشهادة العامة سوا   ا ت من  ص م

أمددا  بدداد املصددل ة املرسددلة فهددذه ال يلدد م عليهددا الددنص املعددني بددل ال يمكددن  

فيهدددا الدددنص املعدددني  دددنص معدددني، وهال ه ا وهدددد فيهدددا الدددنص املعدددني خرهدددت عدددن 

؟ خرهددت عددن اصددط ح املصددل ة املرسددلة، مددا  ددان يف باهددة هىل أعددشاصددط ح 

 مسيبلة املصل ة املرسلة  اصط ح معني.
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 )المتن( 
ي اعتمدددددددده مالدددددددن  دددددددذ  دددددددل  ال  س   املم رم

ال    دم
دددددددت  سم
ل  اال  م ا ح  دددددددذ  مدددددددت  ه  ل  ت  خ  ددددددددم ي  و 

 ، ٌّ دددددع  دددددٌل    صم
ددددد   أ  د  ل  ددددده  ددددددم ش  ق  ب ف  ٌ دددددني  ع  دددددٌل م  ي  أ صم دددددرم ف  لم

دم ل  ددددده  م ي شم
ه نم ا  ددددد   و  إ    ب ف  ي 

ددددداف ع  الش  و 

يًّا   دم ي س  
ان    طمع  ا    ع   ه    ل  المك  صم

اوم  د   و  س   ب   
يمد   ل  دو ع  ب  رم ددم ي  ، و    دني   دل  املم ع  ي اوم صم

او 

. ف    عم ني   و    ل  املم ع   اوم صم
ة     و 

 )الشرح( 
وب سدددد   ددددوة اوصددددل املعددددني و ددددعف  وب سدددد  االتصددددا  وهددددذه ههددددة يف 

الع  ة بني الدليل واحلكبب ون ثمة مقددمات أربد : الددليل، والداللدة، واحل كدب 

يبقد  االتصدا  بدني الددليل وبدني الداللدة وبدني احل كدب والنظدر الدذي  نتيجة، لكن 

يسددددتعمل  املجتهدددددد أو النددددداهر هدددددذا هدددددو الدددددذي يقددددد  عليددددد   ثدددددو مدددددن ا شدددددكا  أو 

 التيبخر.

ددع يمكدددن أن يربددو أو ي يددد عددىل اوصدددل املعددني؟  قددو  هدددذا  هددل اوصددل الك 

وم فإ دد   ددد ب سدد  اوصددو ، فددإ ا  ددان اوصددل الكددع أ ددول داللددة مندد  عددىل العمدد

 يربو عىل اوصل املعني الذي  د يكون هنيفا بت  من ههة الثبوت.

 )المتن(
ي ن ددة    املم ع 

ددو   ر  اوم ص 
ددائ  ددب  س  كم ، ب  ل 

ددائ  دد   املم س   ب عم
ددا يف  وبف ه  رم ددون  م  دددم ي ك  ن دد      ددام  أ    

ددان   س   م
ت  سم
ددل  اال  ن  أ صم

ل  ددذ  ، و    دديح 
ه  م ددال  الرت   ب 

ددة  يف  ار    نمب ن ددي  املم ت ع  ، ي 
ال ددن  أمي  م  ددىل  ر  ع 

 ، ي داس 
ق  دىل  الم دل  ع  س   املم رم

ال    دم
دت  سم
م اال  يب  دد  قم    ه ىل   ت 

ه  ن اه  ي رم عم  ن  م 
، و  ل  ا اوم صم ذ  ىل  ه  ع 

. ع    وم    م 
وٌر يف  ذم   و  م  ام  ه     
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 )الشرح( 
ع الدذي   دره،   دن سدننتهي اليدوم هىل  القاعددة هذا  ل  استتباي للمعن  الك 

السادسدة ه ا أمكدن بتد  اوسدبوي القدادم  نتهدي مدن مجلدة املقددمات، املعداين التددي 

ده  بعة. -رمح  اب-أ   اا بعد  لن هي أمثلة ملرا   ا  بعد  لن املقدمة الرا

 )المتن(
بعة  .املقدمة الرا

 )الشرح(
ا ما ت رل من هنا هو مدن بدال التمثيدل بدبع  اوصدو  وبدبع  املقددمات  ه ف

 ها يسو.وأمر

 )المتن(
اٌل  دددٌة، أ وم  د  ي  ه  قم

وٌي ف  ددر  ددا ف  يمه  ل  ددي ع 
نمب ن   ال  ي 

ددد   قم ف  ددو   الم  أ ص 
ة  يف  ددوم  س  رم  م 

دديب ل ة  سم ددل  م    

ٌة. ي  ار   ع 
قم   ف  و   الم  أ ص 

ا يف  ه  ع  ب ف و  م ن 
ل  وم فا يف     ون  ع  ي ٌة، أ وم ال  ت ك 

ع  م  ا 

 )الشرح( 
أن  -رمحد  اب-اووىل  دا   رهدا أ دو هسد ا    عب، هذه املقدمة م  املقدمدة

ا هلدداب وندد  ه ا  ددان يعتددب أن هددذا العلددب هددو  أصددو  الفقدد   طعيددة  يبندد  لدديس مضددطرف

بعدة مدن بدال أوىل ال  تد  التدي   رهدا يف املقدمدة الرا القطعي فد  شدن أن هدذه الر 

هددي تكددن داخلددة  فددإ ا  ا ددت الظنيددات ال تدددخل فمددن بددال  أوىل هددذه اومددور التددي 

ددددا أو مددددا هىل  لددددن مددددن الصددددفات التددددي  مددددن الفددددروي والنتددددائخم أو ههنددددا ال تكددددون عو ف

   رها.
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فهددذا مددن التيب يددد بقيقددة وهال مددن بيددا البنددا  العلمددي ي علددب أهنددا  ددو داخلددة 

؟ ا يعتددبه أعددشيف اصددط ح الشدداطبيب ون مددا هددو أوىل منهددا بالدددخو  ا يعتددبه، 

، ه ددددام يقددددو  أن أصددددو  الفقدددد   ط عيددددة فمعلددددوم مددددن أن مددددا   ددددره يف املقدمددددة داخدددد ف

بعة ليس  طعيفا.  الرا

لكن هذا ترتي  عام لكن ال يعني هذا أن هذه املقدمة ال شديبن هلدا بدل   دره  

هلددا مناسددٌ  مددن ههددة أخددرل، بمعندد  أن أ ددا هسدد ا    ددر رأعدد  يف املقدمددة اووىل 

ا يددتكلب و  ددر مددن خالفدد  و ددا ش املخددالفني  ددا ويني وطريقددة القددايضب لكندد  هندد

عددددن معندددد   يبندددد  مددددن املناسدددد  بتدددد  عددددىل اخددددت   املندددداهخم يف اعتبددددار القطعددددي 

 والظني يف أصو  الفق .

فهددو يددرل أن هددذا العلددب  تنظدديب واصددط ح دخددل فيدد   ثددٌو  ددا ال معندد  لدد   

مدددن ههدددة  سدددبت  لعلدددب أصدددو  الفقددد ، وهلدددذا  دددا :  دددل مسددديبلة مرسدددومة يف أصدددو  

ددددا يف  لددددن  الفقدددد  ال ينبنددددي عليهددددا فددددروي فقهيددددة أو  دال اعيددددة أو ال تكددددون عو ف

 فو عها يف أصو  الفق  عارية.

هددددو احلقيقددددة ه ا اسددددتقرأ ب أو ه ا اسددددت قرأت  تدددد  أصددددو  الفقدددد  التددددي  تبهددددا 

ا مدن هدذه املسدائل التدي أشدار هليهدا أ دو  النّظار مدن شدت  املددارس جتدد أن فيهدا  ددرف

ينبغدددي االسدددتغنا  عنهددداب هسددد ا  فتكدددون بالفعدددل  دددا و دددع  يف هدددذا العلدددب عاريدددة 

وند  يكدون مدن التطددوير الدذي ال تصدل بدد   تيجدة هدذا موهددود  قددر   دع مشددرتل 

 ب   ثو من هذه املصنفات أو يف داخل هذا العلب،  علب ينظم  واصطلح علي .
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وأسدددبال  لدددن، همدددا ههندددا تعدددود هىل  ثدددرة االشدددتغا  بعلدددب النظدددر والكددد م أو  

د لقولددد  يف مسدددائل تكدددون بعددد  هدددذه املقددددمات ه دددام    دددرت هندددا باعتبدددار االطدددرا

أصو  الدين، أو لسب   خر، ولكنهدا موهدودة وهلدا أمثلدة يف  تد  أصدو  الفقد ، 

مثل بع  القضايا النظرية الب تة التي يتعدذر العلدب فيهدا وال يكدون تتهدا بقيقدة 

 عملية، فهذه ليس بالروري أهنا تكون داخلة يف هذا.

-وخاصدددة مددد  التقريدددر ا ددديب ور عدددن السدددلف ولكدددن  مدددنهخم لطالددد  العددداا  

؟ العمدل أعدشوهو الذي جتي  ب  النصوو أن املقصود من العلب،  -رمحهب اب

وجتددد أن أ دددا بامدددد الغددد ايل يف  ددد م  لددد   دددا يدددذ ر العلدددوم ويقدددو : هن العلدددوم منهدددا 

 العقع امل  ، ويذ ر هلا مثاالف بعلب احلسال و  وه.

العلدددددددوم ا ينددددددددل هليهدددددددا الشددددددداري وا  ثددددددب يقدددددددو  أ دددددددو بامدددددددد أن مثدددددددل هددددددذه 

يست سدددددنها وا يردهدددددا يقدددددو : وهندددددا ال تنفددددد  يف ارتخدددددرة وه دددددام تنفددددد  يف املفددددداخر 

 الد يوية هىل  خره.

مقت ددد الرشددديعة ه ا اعتدددبت الرشددديعة  يبصدددو   عامدددة أن العلدددب هدددذه مقدمدددة 

ا  لية أن العلب من بيا هو فضيلة هدذا املبددأ هدو الدذي ينبغدي أن يكدون موهدودف 

 ابتدا ف أن العلب من بيا هو علب هذا يعتب  معن   ع فضيلة.
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لكددن يبقدد  أن  ددل علددب مددن العلددوم ينظددر فيدد  أو مددا يسددم  علددب ينظددر فيدد  مددن 

 ههتني:

ا لضددد العلددب وخ فدد ، اثنددني  ا هددة اووىل: ههددة تقددق أندد  علددب ولدديس مفددردف

يت عدن بعد  أن يكون عىل وفق مي ان الشاري العامب ون بع  ا مل التي رو

املتقدمني هي مجل ص ي ة ولكن ينبغدي أن تفهدب عدىل وهههدا، مثدل مدا ه ا  دالوا 

؟ ا مددل التددي فيهددا داللددة عامددة  تيجتهددا أن املقصددود أعددشأن املقصددود مددن العلددب، 

 ؟ العمل.أعشمن العلب، 

ال هو العلب  فسد  يعتدب، مدا ا؟ العلدب  فسد  يعتدب مقدامف مدن مقامدات العمدل  

ا عدىل مسدائل التعبدد  -سب ا   وتعداىل  –اب وهلذا توبيد  هدل يعندي  دان مقصدورف

أو أن مسدائل املعرفددة داخلددة فيدد ؟ مسددائل املعرفدة أصددل يف التوبيددد  ددام أن العمددل 

 أصٌل يف التوبيد.

فاختصدددار العلدددب عدددىل أنددد  وسددديلة هىل العمدددل فددديام أرل أن هدددذا لددديس مناسدددبفا،  

  يكدون موهد  للعمدل يف علدب الرشديعة العلب  اية يف  اتد ، والعلدب امل قدق بذاتد

بالدرهدددددة اووىل ويف بتددددد  سدددددائر العلدددددوم، وهلدددددذا جتدددددد أن بتددددد  العلدددددوم البرشدددددية 

.  امل ضة توه  عم ف

فعلدددب الطددد  ه ا تقدددق صدددار لددد   تيجدددٌة يف احلقيقدددة والتطبيدددق ينتفددد  بددد  النددداس 

ئددة ومثدل بقيددة العلددوم، فنقصددد مدن هددذا أن مددا يددذ ره أ دو هسدد ا  هنددا يف مسدديبلة تب

أصدددو  الفقددد  يقدددا : هدددذا مقصدددٌد ايدددف وبالفعدددل هندددال مسدددائل مدددن النظريدددات 
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املتكلفددددة والفر دددديات الذهنيددددة وبعدددد  الوييددددات التددددي دخلددددت عددددىل  ثددددو مددددن 

النّظددار و ددد وأدخلدددت عددىل  تددد  أصددو  الفقدد  ودخلدددت عددىل هدددذا العلددب باعتبدددار 

  ثو من الكاتبني ل ، ،.

أو يليددددق ب كمتدددد  العلميددددة أن ولكددددن لسددددت أرل أندددد  ينبغددددي لطالدددد  العلددددب  

دددا يقدددو  أ ثدددر مدددا يف  تددد   يوسددد  مسددديبلة االختصدددار، وهلدددذا جتدددد أن الدددبع  أبيا ف

أصددو  الفقدد  مددن التكلفددات وال معندد  هلددا، و كددن أن تفهددب الرشدديعة بدددون هددذا 

 التكلف وبدون، ال هي ليست  ذلن عىل  ل با .

ا أن أرل أن املهب هنا أن طالد  الع  لدب يعدود  فسد  عدىل ف  شن أن ثمة  درف

وهدددو يقدددو  هدددذا الكددد م هدددو  -رمحددد  اب-التوسددد  يف االعتبدددار، بتددد  أ دددو بامدددد 

" دخدددل يف مجلدددة مدددن العلدددوم و ّظدددر هلدددا ه  بتددد  يف أصدددو  الفقددد  مثدددل مدددا  تددد  يف 

 أو يف  وه من الكت  دخل يف  ثو من العلوم. املستصف  "

ومدددور الكو يدددة دخدددل يف مسدددائل مدددن ا اورائيدددات يعندددي يف مسدددائل بعددد  ا 

العلويدددة ومسدددائل اوفددد ل وترتيددد  اوفددد ل،  ددد م مدددا  دددان مدددا لددد  مدددا يسدددتطي  أن 

صددل بددالعلب املجددرد عددن خطددال الشدداري ال دديح، يعنددي ال يكتسدد  بددالنظر أو  ت 

 بت  باالستقرا  من الظنيات وما هىل  لن.

 ر فهذا منهخم يعدر  ثدب يدذه  وهلدذا جتدد ان أ دا بامدد مدث ف الغد ايل ه دام يدذ

ددغلت يف عنفددوان شددبا  بالكتابددة يف  مثدل هددذا الكدد م يف أواخددر أمددره، يقددو : هين ش 

هددذه العلددوم النظريددة، يقولددون يف  خددر اومددر وبالنددا اليددوم و ددد أ بلنددا عددىل طريددق 
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ارتخددرة فددديبراد التصدددفية عدددىل طريقددة التصدددو ، وأنددد  يدددرل أن  ثددو مدددن هدددذا الدددذي 

  تب  ما  دل هلي  الشاري.

يعتددددذر عددددن  فسدددد  هددددو بكثددددو  ددددا  تبدددد  يف أمددددور النظددددر وعلددددب  وهلددددذا أبيا ددددا 

الكدد م، يقددو  هددذه  تبناهددا مددن بددال دفدد  صددو  الصددائلني عددىل ا سدد م، وهلددذا 

 أنت ه ا  رأت و  بامد جتد أن ل   ت ف صتلفة املنالي العلمية.

هدددل هدددذا مدددن التعدددار  عندددد أ  بامدددد؟ ال هدددو يف اوخدددو يقدددو  هدددذا لددديس 

ددا يقددو : ددا ه ددام يعتددبه بدديبن املددذه  وابددد، يقددو   تعار ف ون مددن يقددرأ هددذا تعار ف

 أ و بامد يف   م ل  يعني هو يبر أو يرشح طريقت .

يقو : والت قيق أن املدذه  ث ثدة يقدو  مدذه  اليقدني يقدو : هدذا ٌ  بدني 

العبدددد وبدددني ربددد  وهدددي طريقدددة أصددد ال التصدددو  ا اصدددة التدددي ا تهددد  هليهدددا أ دددو 

م يقددو : تكددون بددال واهر بامددد يف  تبدد  امل تدديبخرة، ويقددو : هن هنددال طريقددة العددوا

 ." هبيا  علوم  الدين "والدواعي مثل  ثو من   م  يف اوبيا  يف 

م بددددال واهر والدددددواعي هىل ا ددددو وال واهددددر عددددن  يقددددو : هددددذه تكددددون للعددددوا

الرش، يقو : والطريقة الثالثة وهدي الطريقدة التدي  سدتعملها يف بدال ا دد  يقدو  

صدو  الصدائلني عدىل ا سد م لذه ليست مقصودة لذاَتا وه ام من بدال الددف  وه

" ويف بعدد   تبدد   " التهافددت "يرددل هلددا أمثلددة مددن  تبدد  مثددل مددا  تبددوا يف  تددال 

 يرل ههنا ليست مقصودة عنده. النظرية امل ضة "
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عددددىل  ددددل بددددا  أن هدددددذا العلددددب دخلدددد  مددددا لددددديس مندددد  ال أصددددل وال فدددددريف وال  

  صددد يح أن ثمدددة مدددا لدددب بذاتددد  فضددديلة و ددديبن املدددنهخم اونسدددصددد يح، ولكدددن الع

ي هندددد  عندددد  وثمددددة مقامددددات مددددن مقامددددات املعددددار  هندددد  عنهددددا يسددددم  علددددامف الرشدددد

الشدداري أن يسددتعملها الندداس، أو هندد   ددوم مددن املكلفددني عنهددا هددذا موهددود، وهلددذا 

ب وندددد  ه ا رهعددددت  ال جيددددول مددددث ف للمكلفددددني أن  كددددون  دددددرس علددددب السدددد ر مددددث ف

 ي  الص يح تقو : ه   ليس من العلب أص ف الذي يكتس  فضيلة.للرتت

، فهو من تعلب ا هل ولديس مدن   ون العلب يف اوصل أن  ما ي كس  فضيلةف

تعلب العلب، لكن يبقد  عندد االصدط ح مدا تسدتطي  أن تضدبط  ولكدن النتيجدة أن 

  ل علب جي  أن يولن بمي ان الرشيعة.

عن بع   ظائر العلدب التدي ال يسدتطيعون  فقد ينه  الشاري بع  املكلفني

الوصو  هليها، أو يكون التعدر  عليهدا  دا يقدود هىل ا هدل والردر وال يقدود هىل 

 العلب  علب الس ر و  وه، فهذا أمٌر معرو .

ولكن الذي أردت  أن العلدب امل كسد  ملنفعدة هدو مدن بيدا هدو فضديلة لديس  

فضدديلة ويسددتل م املنفعددة حورةف  ؟ هددو بذاتدد أعددشوسدديلة للمنفعددة بددل هددو بذاتدد ، 

 ولكن املناف  تتفاوت.

وعليدددد  فاونسددددد  لطالددددد  العلدددددب وهدددددو يقدددددرأ يف  تددددد  علدددددام  ا سددددد م مدددددن  

الفقهدددا  واوصدددوليني وأهدددل احلدددديا و  دددوهب، وهدددو يقدددرأ يف هدددذه الكتددد  التدددي 

 تبهددا علددام  و صدددوا منهددا التعريددف بداللددة الرشدديعة عددىل أبكامهددا الفرعيددة ومددا 
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املدنهخم اونسد  هندا أن ي قدا : البددد  بداوهب فداوهب، هدو مدنهخم االختبددار هىل  لدن 

 هذا هو الذي ترل يغل  احلاهة هلي .

ندد ي  دد ي  ددعف هدددذا يوهددد، هددذا توهددد معددار  توهددد أ اويدددل   أمددا أندد  علددٌب ي 

ليسددددت مددددن العلددددب امل مددددود، لكنهددددا ال ينبغددددي أن تسددددم  مددددن العلددددب املقصددددود يف 

 االبتدا .

هدي مثدل مدا  لددت ههندا طريقدة عر ددت  -رمحدد  اب  - بامدد وهلدذا طريقدة أ 

لدد  يف بعدد  املقددامب وندد  رأل أندد  اشددتغل اددذه النظريددة لمنفددا فدديبراد أن يرهدد  عنهددا 

 فيب ثر من الذ   ملثل هذا التطويل يف االعتبار.

 السائل:. . ؟.

الشديخ: تدرل مدن سدب  مدا   درت مدن مسديبلة عددم جتريدد هدذا العلدب املبالغدة 

دهب ونددد  فدديام أرل أن علدددب املقاصددد وعلدددب أصددو  الفقددد ،. . املتعلددق بفقددد  يف جتريدد

الداللددددة اولفدددداظ مددددن ههددددة لسددددان العددددرل أو مددددن ههددددة الددددر ن الثدددداين وهددددو ر ددددن 

 املقاصد.

علب مقاصد الرشيعة من علب بيبصو  الفق  بسائر عموم ماهية هدذا العلدب،  

ىل أهندا  تد  هدي التدي الكتد  التدي  تبدت فيد  ال ينبغدي لطالد  علدب أن ييبخدذها عد

توهدددد  امللكددددة العلميددددة يف املقاصددددد أو يف فقدددد  الرشدددديعة، أو ههنددددا توهدددد  صددددناعة 

 االهتهاد بذاَتا.
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وهلذا بع  من ترو عىل جتريدها يظن ههنا توه  هدذا الطريدق عدىل هدذا 

التقدير، وهلدذا جتددون هين أ دو : هن التوسد  بتد  يف بعد  الرتاتيد  العلميدة هدو 

 ب من بال التدري .ييبخذه طال  العل

فيبنددددت ه ا  ددددرأت يف  تدددد  أصددددو  الفقدددد ،  عددددب منهددددا مددددا يكددددون  ددددام  ددددا  أ ددددو 

الدخو  يف هذا التكلف، بل ربام يكون من الغلد  امل د   -رمح  اب-هس ا  

مثددل دعددول مثددل بعدد  الدددعاول التددي بتدد  أشددو هليهددا يف املجددالس السددابقة، أن 

ددددا ب ددددل مددددن بيددددا  الداللددددة أو بتدددد  مددددن بيددددا الدددددليل السددددمعي ال يكددددون  طعيف

نة هذه ال شن ههنا  ا ي بطل.  الثبوت يف الس 

لكن أنا أردت أن  را ة طال  العلب يف  ت  أصو  الفق  يعتدب أن هدذا مدن 

؟ استصدد ال امللكددة العلميددة مددن بددال صددناعة امللكددة العلميددة، لكددن أعددشبددال، 

صدددص فيددد  لددديس معنددد  هدددذا أن القدددارئ يف هدددذا العلدددب بتددد  لدددو ا كددد  عليددد  أو خت

ا يف بال املقاصد.أعشليس بالرورة أن يصبح   ؟ أن  ي صبح فقيهف

بددل وهددود هددذه امللكددة تتدداي هىل مجلددة مددن املقدددمات هددي مددا أات هليدد  يف  

ددددنة، واالسددددتقرا  يف اللسددددان  اوو  باعتبددددار االسددددتقرا  يف  صددددوو الكتددددال والس 

 العر  هىل  خره.
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ق اب ا  سدددان عليهدددا فدددبع  لد عدددىل  لدددن وهدددود امللكدددة ا لقيدددة التدددي خلددد

عليددد  الصددد ة  -عدددىل هدددذا املقدددام، وهلدددذا بتددد  الرسدددو   النددداس مدددا خلقددد  اب 

مثدل مدا بعثندي اب بد  مدن اهلددل »بنّي يف بديا أ  موس  اوشعري  -والس م 

ا  .«والعلب  مثل الغيا أصال أر ف

هددددا  هىل هددددذه اور  التددددي  -عليدددد  الصدددد ة والسدددد م  -هددددل وهدددددت أندددد   

أصددددااا الغيددددا والغيددددا وابددددد لكندددد    ددددر أن اورايض متنوعددددة، منهددددا مددددا يكددددون 

 هادل ومنها ما يكون خص  ومنها ما يكون  يعان هىل  خره.

ل بامل فق   هىل من هو أفق  من »فكذلن  من يرد اب ب  »، ليس بفقي  في «ر 

ا يفقهدد  يف الدددين أ دداه ، فددبع  الندداس عقلدد  حمدددود مددن ههددة النظددر لكندد   ددد «خددوف

.  اب بفظفا مث ف

وهلدددذا أندددا أميدددل هىل أن طالددد  العلدددب هن  دددان يدددرل مدددن  فسددد  امللكدددة العقليدددة  

الواسدعة فيقبددل عددىل  تد  أصددو  الفقدد ، ويتدددرل عليهدا لتصددن  أو لتبعددا امللكددة 

الكاملة عنده، هو عنده ملكة  و ية خلقية  امنة هذه الكت  بدام فيهدا مدن التنظديب 

 لكة.والرتتي  ترل هذه امل

دددنة و تددد  أهدددل العلدددب   دددا فيقبدددل عدددىل احلفدددظ يف  تددد  الس  ومدددن أ ددداه اب بفظف

بتدد   تدد  الفقدد  أو صت ددات الفقدد  واللغددة أو مددا هىل  لددن، فينبغددي لا سددان أن 

بم }ختارب ون اب هل وع  يقو   ا  ت ا    م 
بم يف  ي بمل و     م.165 اونعام:  {ل 
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صدددل بالردددورة  دددا يف املقاصدددد أو يف  فهدددذه الكتددد  هدددي ليسدددت ت  الفقددد  ل ومف

اوصدددددولية. تددددددنظب هدددددذا العلددددددب، تددددددنظب هدددددذه املعددددددار  وهددددددذا التنظددددديب  ثددددددٌو مندددددد  

 اهتهادي.

 )المتن( 
وم  ددد    ك 

ددد   ه ال  ل  قم ف  ت    ه ىل  الم ددداف  دددت ص  ب إ    م م خ 
دددب  ا  لم
ع  ا الم دددذ  دددن  أ ن  ه 

ل  دددح     ي ي و   
دددذ  ال  و 

ا ل   قف ق  حم   ، و  ا ل    يدف
ف  .م  ل  ل    ل يمس  ب يب صم ن  ف 

ل  دم   
ف  م ي 
ا ا  إ    ، ف  اد  ف ي   ه 

ت  هم
   

 )الشرح( 
هدذه املقددمات مشدرت ة ألديس   ددر أ دو هسد ا  يف اوو   دا   در أن الدددليل 

ددددا،  دددا : وندددد  تتددداي هىل الدددبا ة مددددن املعدددار  و  ددددر أن  السدددمعي ال يكدددون  طعيف

 ؟.املوا   منها، ما ا؟ االشرتال، أليس  ذلن

هب يقولون: ه   ه ا وهد االشرتال تصل هنا امتناي القطعدي يف مدا هدو حمدل 

د، فيقدو   دذلن هندا  ا في  عدىل أ ثدر مدن مدرا ل شرتالب ون املشرتل يكون متنالعف

ددا يف  لددن، مددن الددذي يفأدد ههنددا عددون أو -رمحدد  اب- ددا يقددو   : أو ال تكددون عو ف

الفقد  أهددذه القدرا ة ينتفعددون اددا ليسدت عددون؟  ثدٌو مددن النداهرين يف  تدد  أصددو  

مددد  الرتاتيددد  العلميدددة بتددد  التدددي بعضدددها  دددد ال يكدددون لددد   تيجدددة اللمدددة أو  كدددن 

 االختصار بغوها؟.

؟ سدددعة الدددذه  أعدددشهدددذا الرتتيددد  فيددد  مدددن التددددري  للدددذهن مدددا تصدددل بددد   

سعة العلب بطر  املنا شة واملراهعة لألدلة وما هىل  لن، فيب صد بمسديبلة العدون 

ا ل ، ما املقصود با فادة؟.بمثل   وبعد  لن يكون هال لكو   مفيدف
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؟ يتعدددذر تعينهدددا يتعددددذر أن تكدددون هددددذه أعددددشهدددذه مدددن اومددددور التدددي يتعدددذر،  

املسدددديبلة مفيدددددة أو ليسددددت مفيدددددةب وهنددددا  ددددد تكددددون مفيدددددة وبددددد وليسددددت مفيدددددة 

 لآلخر.

 ددد تكددون وليسددت مفيدددة لقددوم أو لشددخص وتكددون لآلخددر لدديس  ددذلن ه ددام 

يداس أندد  بعدد  املسددائل التددي فيهددا ا غدد   وتكلددف ال معندد  لدد  وجتددد أندد  يكثددر املق

عليهددا ا ددد  الددذي ال تصددل هال ربددام مجلددة مددن املفاسددد، فددإ ا  ددان الب ددا جيلدد  

 مفسدة فهذا ال شن أن هبعاده عن هذا العلب ص يح.

بيبند  مدا أف د هىل مفسددة يف التصدور  -رمحد  اب-وهلذا لو  يدده أ دو هسد ا  

   يكون  ا يمن  عدن هدذا العلدب لكدان صد يحب ون الشداري هدا  بدالعلب الدذي فإ

 يدف  مفاسد الشن وا هل والظن.

 )المتن(
ددو     أ ص 

ددة  مل  ددنم مج 
دديٌّ م  ه  قم

ٌي ف  ددرم  ف 
يمدد   ل  ب ن دد  ع  ددا ا م ددل  م  ددون     ا أ نم ي ك  ددذ  ددىل  ه  م  ع  دد   لم ال  ي  و 

. قم   ف   الم

 )الشرح( 
بتددد  يتبدددنّي أن مدددا   ر ددداه يعندددي هدددو مدددن بدددال  يعندددي هندددال مسدددائل مثدددل ادددا

الضدددب   دددا ينفددد  ومدددا ال ينفددد ، يعندددي بيدددنام تقدددو : مدددا ال ينفددد  يف ارتخدددرة ينبغدددي 

تر دد ، مددا ال ينفدد  يف العلددب ينبغددي تر دد ، هددذا  دد م جممددل لكددن فأدد املقصددود يف 

 ؟ ال ينف .أعشماهية دينن الذي ينف  والذي 



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

118 

 املثدداالت  ددا  وعددىل هددذا يف الصددف ة يف -رمحدد  اب-هنددا   ددر أ ددو هسدد ا   

التدددددي بعددددددها: خدددددري عدددددن أصدددددو  الفقدددددد   ثدددددٌو مدددددن املسدددددائل التدددددي تكلدددددب عليهددددددا 

املتيبخرون وأدخلوها فيهدا أي يف مسدائل أصدو  الفقد .  مسديبلة ابتددا  والو د ، 

  ا : ومسيبلة ا بابة هل هي تكليٌف أم ال؟.

: اوب  كدددام التكليفيدددة ا مسدددة املبددداح تكلدددب عليددد  اوصدددوليون  عدددب  دددا  دددالوا

وعددددوا منهدددا املبددداح، رهعدددوا فقدددالوا ا بابدددة املبددداح مدددا اسدددتول فيددد  الطرفدددان أو ا 

 ييبمر الشاري بفعل  وا ين  عن ، هىل  خره من التعبوات.

فصدددددار عنددددددهب هشدددددكا  أن املبددددداح ال تكلفدددددة فيددددد ، وهدددددب يسدددددمون اوبكدددددام  

ح عددن اوبكددام التكليفيددة؟ ؟ بالتكليفيددة، فهددل ختددري أو خددري املبددايبعشا مسددة بدد

 هل في  تكليٌف أو ليس في  تكليف؟.

يقددو  أ ددو بامددد  دد ٌم يف املبدداح هددل هددو فيدد  تكليددف أو مددا فيدد  تكليددف؟  ددا  

ينبغي هخراه  عن أصو  الفق  ال، الذي ينبغدي لدو  ا دت اومدور بدالفر  يعندي 

سدددم  يف ال يوسدددعني هال أ دددو  ادددذا لكدددن لدددو اومدددور بمثدددل هدددذه الت ريدددر لقلندددا ت

اوبكددام التكليفيددة، التكليفيددة هددو الددذي خددري عددن أصددو  الفقدد  وال ييبخددذ  لمددة 

 تكليفية ويكون بد  عن اوبكام الترشيعية ا مسة.
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أمددددا أن املبدددداح لددددديس مددددن الترشددددي  فهدددددذا  ددددو صدددد يح ولددددديس لب ددددثهب مدددددن 

التكلددف يف الب ددا يف العاريددات عددن هددذا العلددبب ون ا بابددة بكددب مددن أبكددام 

 أن الت ريب بكدٌب مدن أبكدام اب وأندتب تدرون هدذا رصيدح يف القدر ن  دا  اب  ام

ٌم }اب تعددداىل:  ا دددر  ا ب  ئدددذ  ه  ٌ  و  ددد   ا ب  ئدددذ  ل  ه 
دددذ  ك  ب  الم دددن ت ك 

دددف  أ لمس  دددا ت ص   
 
دددوا   ول  ق  ال  ت  و 

ل  
دذ   المك 
 
دىل  ا   وا ع  درت   ت فم

ددل  ا    }م، 116 الن دل:  {ل  دا أ ب  م  م    ت  در 
ددا أ هي  دا الن ب دي  ا  ي 

 م.1 الت ريب:  {ل ن  

ددددرم؟ مدددا  يددددل: مددددا هددددو   أ ددديف الفعددددل هنددددا هىل مدددن؟ هىل اب هددددل   ددددره، ا  ت 

ددرم مددا أبددل اب لددن؟ ا بابددة بكددب اعددي ه ددام اللددبس مددن  بدد   بددل  يددل: ا  ت 

سدموا اوبكدام ا مسدة اوبكدام  أعن ها هب هذا السوا ؟ ها  هدذا السدوا   دا

 التكليفية م  أن  ما سميت يف الرشيعة اوبكام التكليفية.

ه ددام الددذي يف القددر ن هشددارة هىل بعدد  صددور التكليددف عددىل أن فيهددا مشددقة أو  

ا  ت ا   وهدو. . } رهف
ق  ب  الم ل يمك     ع 

ت  م وا يقدل: وهدو  درٌه، ا ظدر 216 البقدرة: {  

دا ه دام  يدل يف ب  ة القر ن ومتام   دبم }ليس الترشي   رهف ٌه ل ك  درم دو     ه  ، باعتبدار {و 

 طبيعة النفس البرشية.

وهال  دل مدا اعد  اب ورسدول  البددد أن تكدون مصدل ت  راه دة بتد  ولددو  

مالددت الددنفسب ون الددنفس متيددل للخددو  ددام ههنددا متيددل للرشدد أو متيددل للرشدد  ددام ههنددا 

 متيل هىل ا و.
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ددددف  ا    } ل  ا ال  ي ك  ه  ددددع  سم ددددا ه ال  و  سف م، هددددل هددددذا مددددن بددددال 286 البقددددرة:  {  فم

االستثنا  املتصل أو من بال االسدتثنا  املنقطد  هىل  خدره؟ عدىل  دل بدا   دام  دا  

بعددددد  امل ققدددددني مدددددنهب ا مدددددام ابدددددن تيميدددددة يقدددددو : ا تسدددددب  اوبكدددددام ا مسدددددة يف 

ا يف سائر مواردها.  الرشيعة تكليفف

يف اللغدة ويف و د  اللغدة هدو مدا فيد  مشدقة،  وهلدذا بتد  املسدت   التكليدف 

؟ فعلد  واملسدت   مدا فيد  طلد  أعدشهما مدن ههدة طلبد  بدالع م عليد  أو مدن ههدة 

، م  أن الع م  دد ال يطلدق  مي الع م مشقةف ما في  مشق  من ههة الع م علي  ه ا س 

 أن  مشتق  بل ال يطلق أن  مشق .

لهددا، فمثددل هددذا املثددا  لدديس و ثددو مددن املسددت بات  ددام تعرفددون ال مشددقة بفع 

ده  هدددددو القاعددددددة التدددددي   رهدددددا أو املقدمدددددة التدددددي   رهدددددا  -رمحددددد  اب-مناسدددددبفا ملدددددرا

ص ي ة يف ا ملدة، صد ي ٌة يف ا ملدة أن املتكلفدات وأن الفر ديات ال يطدو  

 العلب اا هذا ص يح.

أنددد  ال  ولكدددن يبقددد  الضدددب   دددا ينفددد  ومدددا ال ينفددد  وهدددذا مدددن بكمدددة اب  

ط  بقدددر معددنيب ون أبددوا  املكلفددني وأبددوا  الندداهرين واملسددتقرأعن يمكددن  ددب

 يف هذا العلب ليست بالة وابدة.

و دد هدرل بعد  العلدام  علدب احلدديا فدام أفلدح فيد  بكثدو فلدام ا  دد  هىل  

ا مددن  علددب الفقدد  صددار مددن  بددار أئمددة الفقدد  والعكددس  ددذلن، وأنددتب تددرون أن  بددارف

  ومدن يطلد  عدىل السدّو يعدر   لدن أن ثمدة يف السابقني والقارئ يف  ت  الرهدا
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التدددداريخ ولدددديس هنددددال حورة للتسددددمية، مددددنهب  بددددار يف بددددال مددددن او ددددوال ويف 

 البال ارتخر ليسوا من عداد أئمت  وهن  ا وا هلب بٌظ في .

جتددد أن مدددنهب مدددن يكدددون همامدددا عظدديامف يف الفقددد ، بدددل النددداس يرهعدددون هليددد  يف  

دددا لددد  أ بددداي ولددد   ثدددو مدددن مسدددائل الفقددد  وربدددام   يدددل فيددد  أ ثدددر مدددن  لدددن وصدددار همامف

أصدد ال هىل امتددداد التدداريخ، وهددو لدديس مددن  بددار اوئمددة يف بددال احلددديا أو يف 

ف  عىل أبد.  بال الرها  أو ما هىل  لن. هذا شيبٌن ال أهن  خ 

 )المتن(
ددٌ ب  ددا ف قم يمه  ل  ددي ع 

نمب ن   ي 
دد   قم ف  ددو   الم  أ ص 

دديب ل ة  يف  سم ددل  م  ددٌل: و    ددن  ف صم
ددل  م  مص  ن دد   ال  ت  ه ال  أ 

دد     ب عم
ة  دد  
ددىل  ص   ع 

ددة  دد   اوم د ل  ب ف و  م
دد   قم ف  وي  الم ددر  ددنم ف 

ي  م  ددرم  ف 
ٌ  يف  ددت    ددا اخم يه 

دد     ف  ا م 

ددددد   املخدددددو،  ه  ا و   الم
دددددة  يف  ل  ت    ددددد   املم عم  م 

دددددا م      دددددا،    دددددٌة أ عمضف ي  ار   ع 
ال ددددد      أ وم ه بمط 

اه  دددددذ  املم 

ر   املم    .و  و    م  املم خ 

 )الشرح( 
 عب هو  يبن  يقو  أن املسائل التي حملها أصو  الدين أو الب دا يف مسدائل 

أصدددو  الددددين أو مقددددمات اودلدددة يف مسدددائل أصدددو  الددددين ولددديس يف فدددروي فقددد  

الرشدديعة ال ينبغددي أن تدددخل يف علددب أصددو  الفقدد ب ون علددب أصددو  الفقدد  يقصددد 

 روي هذا معن  ص يح.ب  ما يتعلق بفق  الرشيعة  ف

لكددن يف الغالدد  أن مددن يددذ ر هددذا هددو، أنددا أرل أن مددا   ددره هنددا صدد يح مددا 

  ددره أ ددو هسدد ا  صدد يح، لكددن أوَلددن الددذين يددذ رون هددذا يددرون أن هددذا مددن 

 بال التسلسل يف املعاين والل وم يف املعاين ليست هنا ل  فكال عنها.
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صدد يح بتدد  لددو فددر  ال ينبغددي   رهددا هددذا  -رمحدد  اب-لكددن هددو يقددو   

مددددن و ددددعها بيبهنددددا مددددن اللم املعدددداين ومددددن تسلسددددل املعدددداين االسددددتغنا  عنهددددا  دددددر 

 الطا ة هو اوصل.

 )المتن(
 املقدمة ا امسة:

دددىل   دددد    ع  م ي 
ددديام  ا 
ٌ  ف  دددوم دددا خ  يه 

دددا م وم   ف  دددٌلب ف  م  دددا ع  يمه  ل  دددي ع 
نمب ن   ال  ي 

ددديب ل ة  سم دددل  م    

ع   م يٌل ا 
ل   د 
ا     س   م

ت  .اسم  يٌّ

 )الشرح(
يف  ددد م لددد   -رمحددد  اب-أعندددي أن املسدددائل التدددي  بددد  هليهدددا ا مدددام ابدددن تيميدددة 

و بدد  عددىل أن بعدد  العلددام  والنّظددار مددنهب مددن  ددىل يف بددال العلددب والعلميددات هىل 

درهة الفدرو  التدي ليسدت تفيدد العلدب، وهلدذا  قدو : هن العلدب ارتن ه ا رأعتد  يف 

ن ا داهليون عليهدا  معدار  هاهليدة مدا تسدم  يف املعار  التدي  دا  ر ن اب 

.  القر ن علامف

؟ باعتبددددداره أعددددشه ددددام يددددذ ر القددددر ن أو يددددذ ر اب يف  تابددددد  العلددددب باعتبدددداره،  

فضدديلةف وهلدددذا أمددر بددد  اونبيددا ، مددد  أن مددا  دددان عليدد  الكهدددان مددن ا ددداهليني أو مدددن 

ذهني  ددددوي مددددن تعلقهددددب باوصددددنام أو بددددبع  أبددددوا  ا اهليددددة هددددذه باالعتبددددار الدددد

ا درال، أليس  دذلن؟ هدي  ددٌر  مدن ا درال لكدن ال تسدم  يف القدر ن علدامف بدل 

.  تسم  هه ف
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 -ولكددن هددذا احلكددب الددذي يف  تددال اب هددو  دد   مددن عنددد اب الددذي يعلددب  

 أبوا  العباد ومصالح العباد. -سب ا   وتعاىل 

ا ينفددد  أو  دددا ال فالرتتيددد  هدددذا تتددداي هىل  دددوٌي مدددن التيب دددد هدددل هدددذا العلدددب  ددد

ب وندد  بتدد   ددتح هددذا التسلسددل يف سددائر املددوارد لكددان هددذا مشددك ف ينفدد ؟ وهال لددو ف 

تنظدددديب علددددب  -ريض اب تعدددداىل عددددنهب-تنظدددديب هددددذه العلددددوم مددددا  ظمهددددا الصدددد ابة 

 أصو  الفق  ما  ظمها الص ابة.

عدددددد مدددددن العلدددددب واحلكمدددددة ليعدددددر   ف بدددددد أن تكدددددون اومدددددور مبنيدددددة عدددددىل  وا

الرتل واملناس  يف االعتبار واوخذ، فعىل  دل بدا  يقدو  ابدن تيميدة  املناس  يف

: هن مددن أهددل العلددب أو مددن النّظددار مددن  ددىل يف بددال النظريددات، ومددن -رمحدد  اب-

أصددد ال العمدددل والطريقدددة يف التعبدددد مدددن  دددان عندددده  لدددو  يف بدددال اعتبدددار العمدددل 

 والتيبخو لرتبة العلب.

هنا ليست حممدودة يف الرشديعة باعتبارهدا بت   الوا عن  ثو من العلميات ه 

ههنددا ال تفيددد، ال تفيددد مددا ا؟ ال تفيددد عمدد ف والصدد يح أن العلددب  ايددٌة بذاتدد   ددام أن 

العمددل  ايددة بذاتدد ، ولكددن العلددب امل مددود يوهدد  عمدد ف  ددام أن العمددل امل مددود 

 جي  أن يكون مبنيفا عىل علب.

ددا فهدددذا أمددا تدديبخو رتبددة العلددب باعتبدداره مددن املسددائل التدد ي خت دد شدديبهنا أبيا ف

 ليس  ذلن هذه من ههة.
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مددن ههددة ثا يددة مددا املقصددود بالعمددل؟ الددذي يقددا  هنددا، فددإن اوعددام   ددام ههنددا  

تذ ر أعام  ا وارح فإن أعام  القلول دخوهلا يف هدذا املقدام أصدٌل  دام أن أعدام  

 ا وارح دخوهلا يف هذا املقام أصل.

 )المتن(
: ددددل  م  ع  ددددي ب الم

ن  أ عم ددددوٌل  و  ل  طم ددددو  م  ددددا  ه  يم ددددنم ب 
، م  ح  ر  ا ددددل  ا م ددددو  م  ع  دددد   و  لم ق  ددددل  الم م  ع 

ا. عف م  ا 

 )الشرح(
 عب، هذا من بسن التفصيل يف   م أ  هس ا  أن  فأ املقصدود بالعمدل 

باعتبدددار عمدددل القلددد  مدددن ههدددة واعتبدددار عمدددل ا دددوارح مدددن ههدددة أخدددرل، وأمدددا 

 ريددد ، وأمدددا التعيدددني  دددا يكدددون التعيدددني  دددا يكدددون مناسدددبفا لعمدددل ا دددوارح فهدددذا 

مناسددبفا وعددام  القلددول وأبددوا  القلددول فهددذا يف الغالدد  مددن اومددور التددي يكثددر 

ا.  فيها االختصاو، ويتفا ل فيها الناس  ثوف

هلددددددددذا جتدددددددددون اوعددددددددام  التطبيقيددددددددة أعددددددددام  ا ددددددددوارح معينددددددددة يف الرشدددددددديعة:  

  القلبيدة هدي  الصلوات ا مس، و احلخم، والصديام و  دو  لدن. ولكدن اوعدام

معينة من بيا الطل  ولكن مدن بيدا تطدابق أبدوا  املكلفدني فيهدا جيدري فيهدا 

  ثٌو من االخت   أو يف  ثٌو من التفاوت هىل  خره.
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 )المتن(
يددد  
ف  ددام  ال  ي  ي  ي عددر  ع 

ددار  عمن ددا الش  أ  ددا ر  إ    ب ف 
ة  دديع  ا   الرش   ر  قم

ددت  ددن  اسم
ل  ددىل     يل  ع 

ل  الددد  و 

دد ف م   م  : ع  يب  ددر  ك  ددرم ن  الم ق  ددي الم
ف  ب ف  ددا ب دد   فف ل  يددت  }ك 

ا   و  ددي  م 
ددلم ه  ددة     ل  ددن  اوم ه  دديب لو  ن  ع  ي سم

احلم خم   لن اس  و 
 م.189 البقرة:  {ل 

ا    ددو  ددن  الس 
ددائ ل  م  ه  الس  ددد  ددام    ص  ددا ع  ا ف ر  عم

ب ه  ددل  م  ع   الم
ددق  ب دد   ل  ت ع  ال  ب ددام  ي  دد   ا م ددو  ف و   

ن  اهلم     : ع  ا، ث ب     رف و  ب دم
ت   ي ص  ئ  ب 

ت ل  ، ث ب  ي مم
ا م يم   ا    يقف

ر  د    هم  الش 
 أ و   
و يف  بمد    ي 

"ا 

؟ " ت    اوم وىل  ال  ود  ه ىل  ب  ع   .ي 

 )الشرح( 
 عددب هددذا مثددا  يناسدد  املعندد  الددذي   ددره ولكددن يبقدد   ددام أسددلفت أن هددذا 

دني   نّي يف القر ن فليس  ل ما ع   بعدد القدر ن يلد م أن يكدون  دذلن، بدل  دد املثا  ع 

يكون معينفا عىل بس  أو عىل وفق هذه القاعدة و دد يكدون معينفدا  دا بصدل فيد  

ا مدددن بعددد  أصددد ال العلدددب، املعلمدددني لطريقدددة العلدددب يف اعتبددداره أو مدددن  اهتهدددادف

املعلمددني لطريقددة العمددل، واملددنهخم الددذي  ددان عليدد  السددالفون مددن الصدد ابة ومددن 

 التابعني ل  أهنب يعتبون العلب والعمل. بعدهب من

والعلددب امل مددود يكددون موهدد  للعمددل  ددام سددلف،  ددام أن العمددل امل مددود  

دددا عدددىل العلدددب وهدددذه هدددي الطريقدددة التدددي  دددان عليهدددا اونبيدددا   هدددو الدددذي يكدددون مبنيف

سل وأ باعهب واب أعلدب. وصدىل اب وسدلب عدىل  بيد  حممدد  صدل  اب عليد  -والر 

 .-وسلب
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ويف االعتبدددار عدددىل بسددد  مدددا وصدددف الطريدددق الدددذي سدددامه مناسدددبفا أو يف العلدددب ...

ددا بددا مهور، وأشددار هىل أن الرشددي  ددا للجمهددور، والطريددق الددذي ال يكددون الئقف الئقف

 ومسالك .يعتبه لصعوبة مرام  والوصو  هليهب  ا

لسددددددت أرل أندددددد  مددددددن التقاسدددددديب التددددددي ، هددددددذا التقسدددددديب مددددددن بيددددددا اوصددددددلف

يف الذ ر، وهن  ان الشداطبي هندا ا يند ي  لدن الند ي الدذي   عد  الدذين تست سن 

دةف عنددددهب، وهدددب الف سدددفة  دددرا ، و صددددوا بددد   تيجدددةف م  رسدددموا هدددذا التقسددديب ابتددددا ف

للجمهدور، يليدق  دام يقدو   ن ا طال يف القر ن والسنة هو خطداٌل ه :ا الذين  الو

 يليق بالعقو  العامية. :س مينيبع  الف سفة ا 

عدىل الدنظب الدذي   دره احلكدام   احلكمدة فإهندا مدذ ورة نيم  ب دما الطر  التدي ت  وأ

ومددن أ ددرل مددا  عددام،  مددث ف يف  تبدد  بوهدد ابددن سدديناون الف سددفة، وهددذا يددذ ره ندديع

ددد  دددره يف الرسدددالة او   التدددي أشدددار فيهدددا هىل أن خطدددال الشددداري يف املعرفدددة ، ةي  و    م

 .مهوروالتصديقات أو يف التطبيقات والعمل هو خطال للج

ا سدد ميني، ويددذ ر هددذا  ددوه مددن الف سددفة بتدد  املقتصدددة مددن الف سددفة 

 : الوليد بن رشد فإ   يذ ر هذا، فإ   يذ ر أن ثمة طريقني

 .طريق ا مهور وهو املذ ور يف  صوو الشاري

وهدددو الطريدددق الدددذي عليددد  احلكدددام  وهدددو فا دددل يف  فسددد ،  :والطريدددق الثددداين 

أو ا يددذ ر يف خطددال الشدداري ، ن هنددا ا تددذ رهولكندد  مسددتعص  عددن ا مهددور ومدد
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دددا، ، عددن ا مهدددور الكو دد  مستعصدديف  لدديس  شددكا   فيدد  ولددديس يف تدديبخر رتبتدد  أعضف

 وليس يف تيبخر رتبت ب.

وه ام هلذا السب  امل   الذي هو الضعف، هو  قدص العقدو  العاميدة  دام  

ا يدددددرل يعدددددب ابدددددن سدددددينا عدددددن هدرا ددددد ،  قدددددص العقدددددو  العاميدددددة عدددددن هدرا ددددد ، وهلدددددذ

املتفلسددف أمحددد هددذه الطريقددة، أن  ددل مددن ا يسددلن الطريددق الفلسددفي فإ دد  يكددون 

 .عىل طريقة ا مهور

بتدد  ههنددب يصددفون املتكلمددني يعندددي علددام  الكدد م الددذين خا ددوا يف علدددوم  

يصددددفوهنب بددددا مهور فيجعلددددون طددددريقتهب مددددن  ددددمن ا، النظددددر وا ددددذ  و وهدددد

يهدددا البهدددان بالطريقدددة التدددي عليهدددا طريقدددة ا مهدددور، وخصدددون الطريقدددة التدددي عل

 .الف سفة

وهن  دددا وا يعندددي هدددوال  املتفلسدددفة بيدددنهب خددد   يف ترتيددد  الطدددر  املناسدددبة 

، وو  عددع ابددن سددينا بعدد  ب الصدد ي ة فإهنددا البددن الوليددد ابددن رشددد طريددقف صتددارف

 .لكن طريقة ابن سينا ختتلف عن طريقة ابن رشدب املخالفة وهن  ان سابقف ل 

  

أ دو الوليدد ابدن رشدد ابدن سدينا يف  ثدو مدن طر د ، وخاصدة فديام يند ي  وتعقد 

هلددددا ومقاماَتددددا ، وعددددىل الددددنفس ا اا هليدددد  مددددن الطريقددددة التددددي تقددددوم عددددىل  وأبوا

وريا دددتها، وهدددي الطريقدددة العرفا يدددة التدددي اعتمددددها ابدددن سدددينا يف  ثدددو مدددن   مددد  

 .وهشارات ويف  ثو من  تب  
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والصد يح أن ابدن ب ا متيدل هىل التجريدد العقدعبخ   طريقة ابن الوليدد فإهند

سينا استعمل الطريقدة هدذه ولكند  يسدتعمل  د  الطدريقتني، وهدذا فدري عدن تعددد 

 .النظر واملذه  عنده،  ام هي با  أ  بامد الغ ايل يف هذا التعدد

باعتبددددددداره مدددددددن علدددددددام  النظدددددددر ، وهن  دددددددان الغددددددد ايل لددددددديس مدددددددن عدددددددداد هدددددددوال  

أو مدددن أهدددل الفلسدددفة امل ضدددة، وهن  دددان ب الفلسدددفةوالتصدددو  ولددديس مدددن علدددام  

ب سدد  مددا طددال   تدد  الف سددفة ورد علدديهب يف ، تدديب ر اددا  ددام هددو مشددهور وشددائ 

فقة لبع  مقامات الفلسفة يف أمر معر ،  تاب  التعدد  .فإ   أصاب  موا

فإ د    در عدن أ  بامدد مدا  دان ، وهذا   ره عن  بتد  أصد اب   دابن العدر 

تد  أ  بامددد عدىل  ددل بدا  أصددد  مددن عليد  مددن احلدا   يف أ ددر الفلسدفة عليدد ، و  

 .تبني أن   د أصاب  أ ر من  ت  الف سفة، هذا  ل 

املقصدود أن أصدل التقسديب ، لديس هدذا حمدل لدذ ره وهذا  دد يكدون لد  سدبٌ   

هدددي يف اوصدددل   عدددة فلسدددفية،   عدددة ، بدددني طريقدددة ا مهدددور وبدددني الطريقدددة الثا يدددة

هن  دددددان أ دددددو هسددددد ا  هندددددا ال شدددددن أنددددد  لددددديس عدددددىل طريقدددددة فلسدددددفية يف التقسددددديب و

ا رد، وال يفضددلها ضددطوال يصدد ح هددذه الطريقددة  مددنهخم علمددي م، الف سددفة أ دددف

ا.  أعضف

وال يصف طريقة ا مهور بالصفة التي تصفها اا الف سفة، ه ام يذ ر هدذا 

 التقسددديب، لكدددن حمدددل التنبيددد  هندددا أن الطريقدددة التدددي وصدددفها بيبهندددا طريقدددة ا مهدددور

 :و  ر الطريقة الثا ية هنا تنبيهان
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أند   ددا  بدل يف احلكمددة الرشدعية لديس هنددال هال طريدق وابددد،  :التنبيد  اوو  

صددىل اب عليدد  وعددىل  لدد   -وهددي الطريقددة التددي    ددرت يف القددر ن ويف سددنة النبددي 

مدد  الكلددب، وأخددب اب عندد  بيبندد  -وسددلب  ل} :و ددد أوذ هوا  اهلم ددو 
ددن  ددق  ع 

ددا ي نط  م   و 

ٌي ي وب   * بم و  ه ال  و   .م4-3 : النجب{ه نم ه 

ا ومعرفدددةف أو يف العمدددل  هدددذه هدددي الطريقدددة العلميدددة ملعرفدددة ا سددد م، تصدددديقف

أخرل مستقلة عدن هدذه الطريقدة، ويكدون  والتطبيق والترشي ، ليس هنال طريقةف 

وأهددل التفسددو ، والفقهددا  وامل دددثون واوصددوليون-رمحهددب اب-مددا فددري العلددام 

 .هب من أص ال النظر والب ا يف الرشيعةو  و

ا عن هدذه الطريقدة التدي هدا ت عدىل أ دب بيدان وأصدد  ، ما فرعوه يكون فرعف

عليدددد  -يف  تابدددد  يف القدددر ن أو يف  دددد م النبدددي،  ظدددام  يف  ددد م اب سددددب ا   وتعددداىل

 .الذي أوذ هوام  الكلب -الص ة والس م 

أي ، ا مناسدددددبة لألمدددددة اوميدددددةهدددددذه الطريقدددددة  ايتهدددددا أهندددددا أن ولددددديس صددددد ي ف  

أو مدن ب للجمهور، بل هي مناسبة للعقل مهام  ا ت درهدة هدذا العقدل مدن العلدب

وأندددت تدددرل يف  تدددال اب  ايدددة الباهدددني العقليدددة املصددد  ة ، النظدددر أو  دددو  لدددن

 .حلكمة اونبيا  و بوَتب

أو املصدددد  ة واملعرفددددة ملقامددددات التوبيددددد ومقامددددات االيددددامن و ددددو  لددددن،  

مي  يدات،  دام هدي التسدمية الرشدعية يف القدر ن، وهن وهلذ مي ما م  اونبيا  س  ا س 
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 ددان دري االصددط ح عددىل تسددميتها بمعجدد ات اونبيددا ، لكنهددا يف القددر ن تسددم  

ميت براهني ب ن  } :بِعات اونبيا ، وس  ن ر 
ا  ان  م  ه  رم ن  ب 

ا    .م32 : القصص{ف ذ 

ا  ايدددة الت قيدددق يف العلدددب، هدددذا هدددو فالطريقدددة القر  يدددة النبويدددة هدددي يف  فسددده

باعتبدار العقدل أو باعتبدار احلقدائق ب صفتها اووىل أهندا هدي  ايدة الت قيدق يف العلدب

 .الرشعية ا بية امل ضة

وهلددذا سددبق أن   ر ددا أن القددر ن لدديس مبنيفددا عددىل ا ددب امل دد  ف سدد  بددل  

هدددو الدددذي وفيددد  خطدددال للعقددد   أمجعدددني، وهدددذا ؟! فيددد  أخبدددار حمضدددة وفيددد  مدددا ا

وطدددد  بدددد  مددددن لدددديس مسددددلامف  يف مقامددددات مددددن -سددددب ا   وتعدددداىل -يف  تددددال اب خ 

أبدددوا  ارتخدددرة أو أبدددوا  ا يدددامن أو  دددو  لدددن، بدددل بتددد  يف مقدددام الترشدددي  فدددإن 

 ا طال العقع يكون وارد يف القر ن ب س  ما يقتضي  السيا .

ا الطريقة القر  ية النبوية هدي طريقدة للجمهدور و دوهب بدل  هدي املناسدبة فإ ف

بتد  للعلددام ، بدل الت قيددق أن العلددام  أعفدا  ددا وا ويف أي لمدان  ددا وا ال يصددلون هىل 

 .متام ا درال لكل ما تضمن  القر ن من ا صائص، واوبكام، واحلكب

ومتدددددام ا طدددددال، وا شدددددارات التدددددي فيددددد ، والتنبيهدددددات التدددددي فيددددد ، فدددددإن هدددددذا 

 :-رمحدد  اب-قددو  ا مدام ابددن تيميددةالكتدال فيدد  مددن العلددب واحلكمدة والبيددان  ددام ي

عت بكمة سائر النبيني هىل بكمة حممد   التدي أوتيهدا فديام  د   عليد  مدن  "لو مج 

 .الست يا من يطل  املقابلة" :القر ن والسنة،  ا 
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ددددا } :وأنددددت جتددددد يف  تددددال اب أن اب يقددددو  ددددني      ددددا   الن ب ي  يث 
ددددذ  ا    م   م أ خ 

ه  و 

ددددن ب م  ددددت ك  يم ددددة    ت  م  كم
ب  ددددال  و  ت 

ددددا، ، م81 :    عمددددران{   فقددددد أوتددددوا بكمددددةف وأوتددددوا  تابف

وهددددذه احلكمدددددة وهددددذا الكتدددددال ال يمكددددن أن يصدددددل البرشدددد مهدددددام بلددددغ يف الفلسدددددفة 

 .والنظر والب ا واالط ي واالختصاو

مهددددام بدددداو  الوصددددو  فإ دددد  ال يسددددتطي  الوصددددو  هىل الددددوبي الددددذي أوتيدددد   

ددذ  } :فتجددد يف  تددال اب، سددب ا   وتعدداىل اونبيددا ب وندد  مددن رل العدداملني ه  م أ خ  و 

دددا       ٌ دددد  ص  دددوٌ  م  س  بم ر  دددا     دددب  ه   ث 
دددة  م  كم
ب  دددال  و  ت 

دددن    ب م  دددت ك  يم دددا  ت  دددا   الن ب ي دددني      يث 
ا    م 

ددد      ت ن    ل   و 
ن ن  ب ددد  
م  دددوم ت  دددبم ل  ك  ع  ئل   *م  ئ    دددىل  ت بم ع 

دددذم أ خ  ت بم و  رم دددر  أ  م دددا   أ  ي    دددبم ه رصم  دددال وا *ك    

رم  ا ين   *أ  مر 
د  اه  ن  الش  ب م  ك  ع  ن ا م  أ  وا و  د  ه   .م81 :    عمران{  ا   ف اشم

صددىل اب -هددا  عددن ابددن عبدداس و ددوه مددن املفأددين أن هددذا يف بددق النبددي 

صدددىل اب عليدددد  -أن اب أخددددذ امليثدددا  عددددىل اونبيدددا ، يف بدددق حممددددد   -عليددد  وسدددلب

وأن يشهدوا بنبوتد  وأن يتبعدوه هن أدر دوه فيبخدذ اب علديهب هن يصد وه  -وسلب

 .هذا امليثا 

 فإ د  يديبذ عدىل ايعدة حممدد، ه ا  د   -عليد  الصد ة والسد م-وهلدذا عيسد  

   دددددا لرشددددديعة حممدددددد فالقصدددددد أن بكمدددددة ، -عليددددد  الصددددد ة والسددددد م-يكدددددون تبعف

 .-علي  الص ة والس م-اونبيا  بوه  عام وبكمة النبي ا اتب

دددددددا ال يمكدددددددن لبرشددددددد أن يصدددددددل هىل  ددددددددرها يف العلدددددددب   ف كمدددددددة اونبيدددددددا  مجيعف

صددد يح أن الف سدددفة تكلمدددوا يف ، وهندددا مدددن عندددد اب سدددب ا   وتعددداىل، واحلكمدددة
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ويف  ثددو مددن املقامددات الطبيعيددة والريا ددية و وهددا،  ا هليددة ثددو مددن املقامددات 

مددددن املقامددددات و  وهددددا ، و  مهددددب يف بعدددد  الطبيعيددددات ويف بددددال الريا دددديات

 ا هلية.البرشية ال شن أن  خو من   مهب يف اومور 

ا ، التددددي تكلددددب اددددا السددددالفون مددددن الف سددددفة ا هليددددةفددددإن النظددددر يف اومددددور  

وهلذا من  لدهب من الف سدفة املتديبخرين ، يصلوا فيها هىل تقيق مناس   ص يح

 ال جتد أن  ينتهي هىل تقيق بني يف هذا املقام.

عليدد  -والطريقددة التددي   لددت عددىل  بينددا، أن طريقددة اونبيددا  أمجعددني فاملقصددود

يف احلكمدة النبويدة العاليدة التدي أوبيدت أو أوبداه اب هىل  بيد ،  -الص ة والس م

 تامدددددة   برها يدددددةٌ  علميدددددةٌ  و بدددددل  لدددددن يف  تدددددال اب املنددددد   عدددددىل  بيددددد ، هدددددذه طريقدددددةٌ 

 .الت قيق

م  } : ددام  ددا  اب تعدداىل م  أ  م ي ددوم بم الم يددن ك 
ددبم د  ك  ددت  ل  هددذا الكددام  و، م3 : ا ائدددة{لم

لدديس يف الترشددي  ف سدد  بددل بتدد  يف بددال، فددإن الترشددي  الددذي هددو العمددل فددري 

 ."العلب  بل القو  والعمل" :عن العلب،  ام  ا  البخاري بال؟! عن ما ا

بم } :فددالكام  الددذي   ددره اب عددن هددذا الدددين يددن ك 
ددبم د  ك  ددت  ل  لم م  م  أ  م ي ددوم ، {الم

 دددددام هدددددو  دددددام  يف العمدددددل، فلددددديس فقددددد  الكدددددام  يف العمدددددل ، يف العلدددددب هدددددو  دددددامٌ  

 يف العمل. يف العلب و امٌ   والتطبيقات الفعلية بل هو  امٌ  
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أو مددددددا هددددددا  يف  تددددددال اب مددددددن العلددددددب ، فاملقصددددددود هنددددددا أن طريقددددددة القددددددر ن

ميدة هي الطريقدة البها يدة العل -علي  الص ة والس م-ويف سنة النبي، واحلكمة

التامدددة التدددي هدددي  ايدددة الت قيدددق، ولددديس  قددددرها وفضدددلها مدددن ههدددة أهندددا تناسددد  

أو مددا هىل ، العقددو  العاميددة أو اومددة اوميددة،  ددام يعددب بعدد  النظددار يف هددذا البددال

 . لن من التعبوات

م، هدذا   هي ال شن أن من خصائصدها ومدن صدفاَتا أهندا تناسد  بتد  العدوا

خددداطبون ا لدددق أمجعدددني،  -ة والسددد معليددد  الصددد -صددد يح، وهدددذا ون الرسدددل

د العددامي، ولدديس مددن أهددل العلددب والنظددر  وأ ثددر الندداس  ددام تعرفددون هددب مددن السددوا

 واحلكمة واالختصاو ا او.

فيهدا، أو  اوو فهذا موهود فيها  اختصداو، لكند  لديس هدو االختصداو 

بلدة بعبارة أخرل ليس أهنا من وه   خر تكون  ا صة عن الطريقة التدي تدذ ر مقا

 .هلا

وهلددددذا فددددإن الباهددددني العلميددددة التددددي يددددذ رها النظددددار مددددن أصدددد ال املدددددارس 

الك ميددة أو بتدد  أصدد ال املدددارس الفلسددفية، الباهددني العاليددة التددي يددذ روهنا 

 .مذ ورة يف القر ن، ه ا ص ت

مددا يذ رو دد  مددن الباهددني الصدد ي ة يف بعدد  مقامددات املعرفددة أو مقامددات  

ن، مدددددا يصدددددح عنددددددهب مدددددن الباهدددددني فدددددإن امل كمدددددة الربوبيدددددة و  دددددو  لددددد هثبدددددات

 .وامل ققة من  جتد أن  يذ ر يف القر ن
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، فيدذ رون مددث ف وهن  ا دت اللغدة مدن بيدا التصدنيف اللفظدي تكدون صتلفدةف 

دليدددل الرت ددديب وهن  دددان لددديس املقصدددود التمثيدددل بددد   ددددليل مناسددد ، لكدددن أ صدددد 

أو التخصديص ثدب يديب ون هىل العبارات التي تستخدم يف هذه اودلة  لفظ الرت ديب 

 مقدمة اوعرال وا واهر وما هىل  لن.

فاالخت   يف اودلة الصد ي ة، ون هندال بعد  اودلدة ليسدت صد ي ة، 

الفلسددددفة ليسددددت صدددد ي ة، بتدددد  النظددددار  وأبتدددد  يف مقددددام النظددددر وعلددددب الكدددد م 

 أنفسهب يتكلمون عن  قصها أو عن تيبخر رتبتها أو ما هىل  لن.

فددإن معندداه وهدددوا يف القددر ن عددىل ، ندددهب مددن أدلددة حمكمددةولكددن مددا يوهددد ع

أ دب  ظددام، فددالقر ن خطددال للعلددام   ددام أند  خطددال للعامددة، بددل هددو خطددال وئمددة 

، -صددىل اب عليدد  وسددلب-العلددام ، و دد   عددىل أئمددة العلددام  وهددب أصدد ال النبددي

 .باعتبار هذه اومة

ذا النبدددددي،  دددددام أن فدددددإهنب أئمدددددة العلدددددام  فيهدددددا، وهدددددب ورثدددددة اونبيدددددا  ورثدددددة هددددد 

أص ال اونبيدا  مدن  دبلهب هدب ورثدة اونبيدا ، و بدل  لدن أن القدر ن خوطد  بد  

عليدد  -وهددو همددام لألنبيددا  وهمددام للمرسددلني ، -عليدد  الصدد ة والسدد م-الرسددو 

 .-الص ة والس م

لدد ، وهن  نددت أ  ددره عددىل  افهددذا الددوهب ينبغددي لطالدد  العلددب أن يكددون مدددر ف 

هس ا  الت م ب ، ولكن هذا التقسديب مدن   ، وليس ون أ هذا الوه  من العموم

 .هو موهود  ف بيا هو ليس بفا ل ابتدا
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 عددددب موهددددود يف  تدددد  املتفلسددددف بالدرهددددة اووىل، وتدددديب ر بدددد  بعدددد  علددددام  

ن ثمددددة طريددددق للجمهددددور وهددددو ه :الكدددد م والنظددددر، وأدخلددددوه يف   مهددددب، و ددددالو

أو الدذي عليد  احلكدام  أو مدا ، خطال القر ن، وثمة الطريدق البهداين أو الفلسدفي

 .هىل  لن من التعبوات التي ليس تتها بقيقة منتظمة عند الب ا والت قيق

صددد يح أنددد  يوهدددد يف هدددذه املقامدددات مدددن علدددب النظدددر و  دددوه توهدددد بعددد   

ا، فتكدون هدذه مدن اودلدة الصد ي ة  فقات املناسبة يف اودلة  ام أات سابقف املوا

ددالتدي يددر ها العقدل، ب كدب ا  الفطدرة وب كددب  ظدام العقدل الصد يح فيكدون عارفف

 ببع  اودلة التي يذ روهنا.

ولكددن أن الطريقددة النظريددة أو الفلسددفية صتصددة عددن الطريقددة القر  يددة بامتيددال 

أو ، علمدددي يف  فسدددها، لكنهدددا ا تدددذ ر يف القدددر ن والسدددنة لكوهندددا صدددعبة الوصدددو 

م باعتبار ا مهور والعامة هذا ليس ص ي اصعبة املرا  . ف

ولدددديس للرشدددديعة مددددن بيددددا ، القددددر ن خطددددال للجمهددددور وخطددددال للعامددددة 

 طريقدددة يف ،  دددام تعرفدددون تقسددديب للمكلفدددني ادددذا التقسددديب الدددذي يقصدددد، اوصدددل

 .املخاطبة

م بخطدددال وابدددد، ، بدددل اب سدددب ا   وتعددداىل خاطددد  العلدددام  وخاطددد  العدددوا

املعند  مت قدق  وهدو مدن بيدا :والقر ن  ام  دا  ابدن عبداس يف او در املدروي عند 

، أن تفسدددو القددر ن عدددىل أربعددة أوهددد ، تفسددو تعرفددد  العددرل مدددن   مهدددا :الصدد ة

م يعرفو    .فهذا بت  العوا
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ددرأ علدديهب  م ه ا    ددام  } :فددإن العددوا ددي ام     ب  الص  دديمك  ل  دد   ع 
ت  م    ن ددوا ين   م 

ددذ  ددا أ هي  ددا ال  ي 

بم  ك 
ددددبمل  ددددن   

ين  م 
ددددذ  ددددىل  ال  دددد   ع 

ت  در ون أن الصددددوم مكتددددول عددددىل ، يددددم183 : لبقددددرة{  

 .املومنني  ام  ت  عىل املومنني السالفني من أ باي اونبيا 

يعرفدد  الراسددخون يف العلددب  ددام يف او ددر  أو، ال يعرفدد  هال العلددام " "و تفسددوٌ 

عددددن ابددددن عبدددداس، وهددددذا بعدددد  املعدددداين العلميددددة التفصدددديلية التددددي  ددددد  عددددب عنهددددا 

الفقدددد  التفصددديع هلددددذه النصدددوو يعرفدددد  باملصدددطلح الدددذي ترتدددد  فددديام بعددددد بفقددد ، 

 .الراسخون يف العلب

، ال يعدذر أبدد بجهلد " استيب ر اب سب ا   وتعاىل بعلم ، وتفسوٌ  "وتفسوٌ 

وهددو يكددون باالعتبددار دون املقددام اوو  يف ا درال، ال يعددذر أبددد بجهلدد ، فعددىل 

واشددتغل  ددل بددا ، هددذا  ددان مددن اومددور املنتهيددة، لكددن  ددا هددا   دد م الف سددفة 

 .النظار بدفع  صارت مثل هذه املصطل ات تطرأ 

وهنددب ا يق ددوا اومددر عددىل ا طددال بددل ، وهن  ددان الف سددفة الت مددوا  تددائخم

 دددالوا بتددد  يف احلقدددائق، يعندددي  دددام تعرفدددون يف  ددد م ابدددن سدددينا مدددث ف عدددن احلقدددائق 

 .املذ ورة يف اليوم ارتخر واملعاد، يرل أهنا من التخييل للجمهور

فهددددذا ، وا بطريقددددة التخييددددل ولدددديس بطريقددددة احلقددددائق يف  فددددس اومددددرخوطبدددد 

الشن أن  من اال  را  العلمي الكبو الذي أصال هوال ، لكن الطريقدة التدي 

دد لدديس فيهددا هددذا ا يددرد هددذا رمحدد  اب، وبددل تعقدد   ثددو  ايددذ رها أ ددو هسدد ا   طعف

 .من هذا الك م
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من بيدا الدذ ر لديس معناهدا  لكن ا ترر املقصود وهن  ان هذا بينام فات  

ندد  فاتدد  مددن بيددا القناعددة بدد  أو االتصددا  بدد  أو االدرال لدد ، لكددن  ددان اووىل أندد  أ

يددددددذ ر أن طريقددددددة تددددددذ رها هددددددو السددددددنة هددددددي الطريقددددددة التامددددددة يف العلددددددب واملناسددددددبة 

 .للخطال

هددي التامددة يف العلددب مددن بيددا النظددام العلمددي  أهنددافهددي جتمدد  االمتيددالين،  

ال توهد طريقة أفضل منها بتد  يف بدق العلدام ، وأهدن هدذه ه ا هي أ ب الطر ، 

عليد  -ون هذا هدو القدر ن وهدو  د م النبدي ، رهعت هىل العقل جي  أن تكون ل 

 .-الص ة والس م

ددا الوا دد    و ددد خوطدد  بدد  العلددام   ددام خوطدد  بدد   ددوهب، ثددب هن الوا دد  أعضف

ا ينتهددوا هىل ، يددة والنظريددةيثبددت  لددن، فددإن الددذين رامددوا الطددر  الفلسددفية واحلكم

، بل ما يذ ره هوال  مدن دليدل  أصد الجتدد أن  خدرين مدن ،  تيجة موبدة أص ف

 .علب النظري يغلطو   في الالصنعة واالشتغا  بالفلسفة و

مددد  ، مددنهب  ددابن سددينا ا سدد مينيوجتددد أن الف سددفة أنفسددهب بيددنهب بتدد   

ابددن سددينا  ثددوفا يف   مدد  ويف ابددن رشددد و  ددو  لددن، وجتددد أن أ ددا الوليددد يتعقدد  

 .أبيا فا طريقت  بل يف أصل طريقت 

وجتد يف املدارس الك مية اومر  دذلن، فالعقدل يف اوصدل لديس معدار   

للرشدي بتد  تفدر  مثدل هدذه التقسديامت، بدل العقدل موهدود يف خطدال الشدداري 

 .يعني ا طال العقع موهود يف خطال الشاري
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ثر من مو وي، وأندت ه ا  درأت القدر ن وهددت  ام سبق أن   ر هذا يف أ  

القددر ن وأهنددا تضددمنت خطددال عقليفددا  ددب تضددمنت   يأن هددذا  ددذلن يف  ثددو مددن 

ا فعىل  ل با  هذا ينبغي أن يتيبمدل فيد  فالطريقدة املدذ ورة يف ، خطابفا خبيفا حمضف

 القر ن هي او ب يف العلب وهي او ب يف املناسبة.

 )المتن(
أخرهد  عدن ، ا ال يليق با مهور فعدم مناسبت  للجمهوروهو م :وأما الثاين

، وما هعل عليكب يف الدين مدن بدري، اعتبار الرشي ل  ون مسالك  صعبة املرام

 . ام ه ا طل  معن  امللن

النداطق ، فيببيل ب  عىل معن  أ م  من  وهو ماهية جمردة عن ا ادة أصد ف  

 مكا   الطبيعي. رٌل ي     ما الكو   فيجال بيبن  هسب بس :ت أو يقا ئا ا

 )الشرح(
م هدذا ، هذه الطريقة هي ال تناسد  ا مهدور وهدذا صد يح ال تناسد  العدوا

م، يعندددي  يبنددد  يف   مددد   أهنددداصدد يح، لكدددن لددديس ا شددكا  فيهدددا  ال تناسددد  العددوا

 .يشو أو  يبن  يفهب من السيا  أهنا من بيا هي طريقة علمية ص ي ة

مددا ، ا يلتدد م بددل يف   مدد  ارتذ بعددد  لددناحلقيقددة يفهددب مددن   مدد  لكندد   اهددذ

 أهندايد  عىل أن  يمن  هذه النتيجة العلمية، ما يد  عىل أن  يمن  هدذه النتيجدة أي 

 .العلبيف طريقة مص  ة 
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فظهدددر أن احلددددود عدددىل مدددا اطددد  أربدددال  :وهلدددذا هدددو فددديام بعدددد يدددذ ر ويقدددو  

الرشدعية هىل  خدره، هدل اا، ومثل هدذا ال جيعدل مدن العلدوم  ا تياناحلدود يتعذر 

 ؟.العلمي يف  فس الطريقة ا شكا سب  املن  هو التعذر أم أن سب  املن  هو 

لكددن املقصددود أن الطريقددة الثا يددة ا يعتبهددا ب هددذا حمددل تيبمددل عددىل  ددل بددا ف 

ولكوهنددا خاصددة فددديام يددذ ره النظدددار ، الشدداري لعدددم مناسدددبتها للجمهددور مددن ههدددة

بتدد   هدي ليسددت حمققددةف ، بيددا الددنظب العلمددي والف سدفة ليسددت حمققددة بتدد  مدن

 من بيا النظب العلمي.

 )المتن(
 .من شيبن  أن ينو مت رلٌ ، مكا   الطبيعي  فس الفلن : ا 

 )الشرح(
 ."فظهر أن احلدود" : عب ثب  ا  بعد  لن

 )المتن(
، فظهدددر أن احلدددددود عدددىل مددددا اطددد  أربددددال احلددددود يتعددددذر ا تيدددان اددددا : دددا 

وهدذا املعند  تقدرر ب من العلدوم الرشدعية التدي يسدتعان ادا فيهداومثل هذا ال جيعل 

ور ا  سددان عددىل صددفت، اهيددوهددو أن ماهيددات اوشدديا  ال يعرفهددا عددىل احلقيقددة هال بار

 معرفتها رم  يف عامية هذا  ل  يف التصور.
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 )الشرح(
مدن تديدد ماهيدات اوشدديا ،  املنطدقأمدا احلددود فإ د  يشدو ادا هىل مدا ههدر يف 

  يبنددالشددائ ، أو املشددهور عنددد املناطقددة بفيدد  الرشددط  واصددطلح احلددد و  ددروههددر م

امن اط  أن  ا ما عف  .يكون هامعف

وهنددا يشددو  ددام أشددار  ددوه مددن أصدد ال العلددب والنظددر، هال أن احلدددود مددن  

املطالبات التي يكثر فيها التعذر أو التعأ أبيا فا، وعىل  ل بدا  فدإن املشدتغلني 

 .ادة عندهب ما يسم  باحلد وما يسم  بالرسباذا العلب واذه ا 

هيدددددة عدددددن اهيدددددات، متييددددد  ا اويقصددددددون بالرسدددددب، هدددددو القصدددددد هىل متييددددد  ا  

مددن بيددا ، هيددةبخدد   احلددد للام ا مكددان وهددا، ويددرون أن هددذا هددو الددذي حمددل 

 .هن في  هذا التعذر :، ويقولونو وهنا هي

وأنددد  هدددو املمكدددن، هدددذا طريدددق عدددىل  دددل بدددا ، يف تقدددديب الرسدددب وتفضددديل   

وأند  هدو املعدر  باحلقدائق، وند  هدو أو  ، ومنهب من يتمسن بمبدأ احلد ول ومد 

 التصور هىل  خره.

ظدار لد ،  رتتيد  أ  وترتيد  الن  ، فهذا عىل  دل بدا  موهدود يف علدب املنطدق

هدددذا موهدددود يف هدددذه العلدددوم ف أو ترتيددد   دددوه، بامدددد الغددد ايل و دددوه هلدددذا العلدددب

 .أو من علام  الك م، النظار من املتفلسفة التي تكلب عليها
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الك م يف احلد والك م يف الرسب وأن الرسب أمكن مدن بيدا الت قدق مدن  

فهندا أ دو هسد ا  ، احلد بخ   احلد، فإ د  يددخل عليد   ثدو مدن التعدذر هىل  خدره

"فظهددر أن احلدددود عددىل مددا اطدد  أربددال احلدددود يتعددذر ا تيددان  :الشدداطبي يقددو 

 .ل هذا ال جيعل من العلوم الرشعية التي يستعان اا فيها"ومثب اا

 همدددا يف خاصدددةف ، سدددبق أن أشدددو هىل أن هدددذه العلدددوم التدددي تكلدددب عليهدددا النظدددار

يف النتددائخم فاعتقددد أن النتددائخم   بددال الرتاتيدد  العلميددة ولدديس يف بددال النتددائخم، وندد

شدداري يف  تددال وهنددا معروفددة مددن دالئددل ال، ب اهددة هىل هددذا العلددب ابتدددا ف  ليسددت

 .-علي  الص ة والس م -اب أو سنة  بي  

أو ترتيددد  بعددد  املقددددمات العلميدددة أو ، لكدددن مدددن بيدددا الرتاتيددد  العلميدددة 

يقددد  يف هدددذا البدددال ، الوصدددو  هىل بعددد  مقامدددات النظدددر واالهتهددداد و  دددو  لدددن

مقددام  ددل  هسددقاطيف  بوهلددا وتعظيمهددا، أو ي  مددن التفددري  يف  ا فددراطي  مددن 

 .النظر والقياس أص الكلب عن  ما ت

فتجددد أن هددذا البددال البددد فيدد  مددن ، بتدد  مددن علددام  اوصددو  ومددا هىل  لددن 

وهدددذا لددد  ، ونددد   دددل مدددا فيددد  يف مقدددام أصدددو  الددددين، والبدددد فيددد  مدددن اعتددددا   دددب   

وهددذا  فقدد سددائل أصددو  الميف مقددام ترتيدد  فيدد   بكلددت  بكددب مددن بيددا النتيجددة، و

 .احلكب ختلف عن احلكب السابق

 



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

142 

فعنددددل بقدددائق منتهيدددة مدددن بيدددا أن دالئدددل أصدددو  الددددين وأبكدددام أصدددو  

أو  تددائخم هدددذه الدددالئل موهددودة يف الكتدددال والسددنة هددذا أمدددر مددن اومدددور  حالدددين

 .أو املقررة عند العلام  رمحهب اب، املفروش منها

ولكدددن فددديام يتعلدددق بدددامدة هدددذا العلدددب مدددن  دددل ههدددة وأ رهدددا يف ترتيددد  بعددد   

أو االهتهداد أو مدا هىل  لدن، هدل ، صيل بع  اووه  مدن القيداساودلة أو يف ت

 . وها وأ ليست مناسبة عىل  ل تقدير بت  يف أ وال أصو  الفق 

مددددن هددددذا يف بددددال  اون  دددددرف ، هددددذا تتدددداي هىل  ددددوي مددددن التفصدددديل والرتتيدددد  

ولدددديس مددددن بددددال النتددددائخم التددددي ، هددددو مددددن بددددال االصددددط ح والتنظدددديب، املقدددددمات

 عن بكب الشاري بت  يف بال العمل. تكون مستقلةف 

 )المتن(
وأمددا التصددديق فالددذي يليددق مندد  بددا مهور مددا  ا ددت مقدددمات الدددليل  : ددا 

مدددن الردددورية بسدددبام يتبدددني يف  خدددر هدددذا الكتدددال ب دددو   أو  ريبدددةف ، فيدد  حوريدددة

 فإ ا  ان  ذلن فهو الذي ثبت طلب  يف الرشيعة.، اب و وت 

 )الشرح(
مدا  ا دت مقددمات الددليل فيد  ، لدذي يليدق مند  بدا مهورالتصديق فايف وأما 

حوريددة أو  ريبددة مددن الرددورية، بددل هددذا هددو ال ئددق بددا مهور وبغددوهب، فددإن 

 الثبوت. املقدمات ه ا  ا ت حورية  ا ت النتيجة حورية
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فهذا هو املناس  بت  لغوه، وهلدذا بتد  أصد ال هدذا التقسديب  دام ا  

قصدددددون أندددد  طريقددددة احلكددددام   ددددام يسددددموهنا هددددي التددددي هددددب ي، هىل املتفلسددددف اددددذا

 .تضمنت املقدمات الرورية البها ية

التددددددي فيهددددددا  و  مدددددد  هنددددددا أن التصددددددديق الددددددذي يليددددددق بددددددا مهور املقدددددددمات  

وهدددذا املدددذ ور يف القدددر ن وهدددذا صددد يح،  دددل املقددددمات املدددذ ورة يف ، حوريدددة

هدي مقددمات ، ا بيدة يف هدذه اوبكدام حوريدةالقر ن يف بال اودلة مقددمات 

 .حورية

البدددددد أن تكدددددون ، لكدددددن هدددددذا هدددددو ال ئدددددق بدددددا مهور وهدددددو ال ئدددددق بغدددددوهب 

ما من بكب يف  تال اب بت  يف بال الترشدي  هال واملقدمدة ، حورية يف  فسها

املجتهددددددد والندددددداهر يف  هدرالفيددددد  يف  فددددددس اومدددددر حوريددددددة، وهن  ا ددددددت باعتبدددددار 

 .د حوريةالدليل،  د ال تكون عند املجته

بددددل لكددددون  ظددددر املجتهددددد لدددديس ب ال لكوهنددددا يف  فددددس اومددددر ليسددددت  ددددذلن 

مكددتم ف فلددب يصددل علمدد  هىل هدرال حوريددة هددذه املقدمددة، فظنهددا هنيددة وهددي يف 

  فس اومر حورية ليست  ذلن أي ليست هنية بل هي حورية  طعية.

 )المتن(
هدددو الدددذي  بددد  و، فدددإ ا  دددان  دددذلن فهدددو الدددذي ثبدددت طلبددد  يف الرشددديعة : دددا 

ددددق  } :القددددر ن عددددىل أمثالدددد ،  قولدددد  تعدددداىل ل  م ددددن ال  خ  م  ددددق     ل  م ددددن خ  ف م  ، م17 : الن ددددل{أ 
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ة  } :و ولدد  تعدداىل ددر  ا أ و    م  دديب ه  ي أ نش 
ددذ  ددا ال  ي يه  م ددلم ت  هىل  خرهددا، و ولدد   م79 : يددس{  

بم } :تعاىل ل   ك  بم ث ب  ر  ك  ل ق  ي خ 
 .م40 : الروم{ا    ال ذ 

 ح()الشر 
وهددي مددن بيددا ، الشددن أن هددذا مددن املقدددمات الرددورية يف الدددليل عددب و

ولكددن  ددام أا ددا ،  ددام هددو احلكددب العددام يف القددر ن، النتيجددة تكددون  طعيددة النتيجددة

ا هىل أن بعدد  الندداهرين واملجتهدددين  : ددد يتدديبخر  ظددره عددن هدرا دد ، ثددب  ددا ، سددابقف

 .عىل هذاو

 )المتن(
لصدددددالح يف بدددددا الرشددددديعة للموالدددددف وعدددددىل هدددددذا الن دددددو مدددددر السدددددلف ا : دددددا 

علدددب أهندددب ، ومدددن  ظدددر يف اسدددتدالهلب عدددىل هثبدددات اوبكدددام التكليفيدددةب واملخدددالف

  صدوا أعأ الطر  وأ راا هىل عقو  الطالبني.

 )الشرح(
هددددذا صدددد يح، علددددب أهنددددب يعنددددي السددددلف الصددددالح مددددن أهددددل العلددددب والفقدددد  

 بني، هذا ص يح لكن. صدوا أعأ الطر  وأ راا هىل عقو  الطالب واالهتهاد
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 )المتن(
وال  ظب مولف بل  ا وا يرمدون بدالك م عدىل ، لكن من  و ترتي  متكلف

 .عواهن 

 )الشرح(
لكددن مددن  ددو ترتيدد  متكلددف هددذا صدد يح، وال  ظددب مولددف الددنظب املولددف 

بمعندددد  يف ترتيدددد  وائددددت  ، اب ، ري فيدددد   ظددددباموهددددود، بتدددد  يف خطددددال الشدددد

ددددا } : موا دددد سددددب ا   وتعدددداىل يصددددف القددددر ن يف اب  دددد   أبسددددن احلددددديا  تابف

 .{متشاافا

ا لديس   ا، التديبليف لديس يف  اتد  مدذمومف  كدب  فالتيبليف ليس يف  ات  مدذمومف

  عدن القدر ن وعدن طريقدة القدر ن، ولكند  أراد عدن أ ددنفدي ن التكلدف ي  فدإالتكلدف 

أي أهندددب ا ينظموهدددا عدددىل الطريقدددة التدددي يسدددتعملها ، ال  ظدددب مولدددف"و"هسددد ا  

 تيبخرون.امل

ا ينظمددوا أبكددام التكليددف عددىل ، -رمحدد  اب-هن السددلف الصددالح  ددام يشددو

الطريقددددددة التددددددي تكلددددددب عليهددددددا املتدددددديبخرون، هددددددذا صدددددد يح ونددددددن ه ا رهعددددددت هىل 

أو هىل متقددم اوئمدة لدن جتدد عنددهب الرتاتيدل بتد  ، الص ابة مدث ف أو هىل التدابعني

 .يف أبكام الترشي  من بيا الوصو  هىل احلكب
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وال يقولون هن هذا من داللة منطو  وهذا داللة مفهوم، وهدذا مدن مفهدوم  

اللق  وهذا من مفهوم الصدفة، واملفهدوم ينقسدب هىل  دذا مدن او سدام، ال جتدد أن 

 .هذه املصطل ات وهذا خاو وهذا عام

لكدددن   قيقدددة علميدددة  لفظدددي   عنددددهب،  تنظددديب   هدددذا  تنظددديب لددديس مسدددتعم ف  

وهود، ون هذا ه   يف اوصل ترل، هذا هد   مدن م؟! موهودف أو ليس موهود

 .ذا جتد أن الناهرين يف علب أصو  الفق هلو، مكتس  اللسان

علددب أصددو  الفقدد  ير دد  مددن ر نددني  :وهددذا   ر دداه يف أو  جملددس، يقولددون 

 :؟ما ا

 .علب بلسان العرل

 .وعلب بمقاصد الرشيعة

ام وا دددداو فيجعلددددون ه ا   ددددر اوصددددوليون دالالت اولفدددداظ وصدددديغ العدددد 

واملطلق واملقيد هىل  خره، جيعلون هذا  ل  من مقدام اللسدان يف اوصدل، جيعلدون 

 .هذا  ل  من مقام اللسان

فاحلقيقددة العلميددة موهددودة عنددد الصدد ابة والسددلف الصددالح، لكددن الرتتيدد   

 اللفظي ص يح أن  يستعمل  املتيبخرون.
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 )المتن(
 .لون  يف و   يف ترتيب وال يبا، بل  ا وا يرمون بالك م عىل عواهن 

 )الشرح(
لدددديس  ددددذلن لدددديس  ددددذلن، ال يبددددالون  يددددف و دددد  يف ترتيبدددد ، أصدددد ف  هددددو ال

طبيعة اللسان طبيعة اللغات،  ل اللغدات البرشدية فيهدا ترتيد  ون اللغدة يدت كب 

 ؟!.يف تقديرها العقل البرشي  ا ا

ه ا  ددددان ون ا  سددددان ه ددددام يددددتكلب هال بددددام أراده عقلدددد  ألدددديس  ددددذلن، وهلددددذا  

لديس  بكد م  ل لعقلد  تكلدب بدام ال يريدد،  الندائب مدث ف الدذي ربدام هدذ اا  سان فا دف 

 .ل  امريدف 

البدددد أن يكدددون فيددد   ددددر مدددن ، فدددالك م مدددن بيدددا هدددو لسدددان أو لغدددة للبرشددد 

وهلددذا بتدد  الن دداة ب الرت يدد  والتنظدديب مقصددود يف الكدد م وا شددارة يف مقصددودة

د أن املصددطل ات الن ويددة فيهددا هشددارة هىل هددذه  ددا عرفددوا املصددطلح الن ددوي، جتدد

. :ا رادات العقلية  ا يقولون  هذا يعرل با ، أو احلا  ما هو! مث ف

هنددددال تناسدددد  بددددني التمييدددد  مددددن بيددددا هددددو ؟ فتجددددد يقولددددون التمييدددد  مددددا هددددو

مصدددطلح   دددوي وبدددني معنددداه الدددذي يقددد  يف سددديا  الكلدددامت أو يف سددديا  ا مدددل، 

 .موا الفاعل مفعوالف واملفعو  فاع ف ما س أهنبوهلذا فالفعل 

! فعدددل، هدددذا لددديس جمدددرد اصدددط ح أعدددش دددالوا ليدددد   دددام ليددددٌ  :بيدددنام يقولدددون 

 :ونددد  بالفعدددل هدددو الدددذي فعدددل مدددا ا! القيدددام و دددا  دددالوا  عابدددا أو ال معنددد  لددد ، ال
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ون  بالفعل هو الدذي و د  ، يق  مفعو  ب  اهن عمروف  :، فنقو اعمروف  حل ليدٌ 

 علي  الرل.

 . . . ؟.:السائل

هددذا مسدديبلة أخددرل عددىل املنطددق أ ددر يف  ظددب الن ددو، ال هددذا مو ددوي  :الشدديخ

 خر، عىل  ل با  املقصود أهندب ال يبدالون، ال هدب ال يبدالون بمعند  ال يتكلفدون 

هددذا صدد يح، لكددن  ات اللغددة و ات اللسددان بطبيعتهددا تددنظب الكدد م،  ات اللغددة 

 و ات اللسان بطبيعتها تنظب الك م.

ب ون اللسددان ف السددالفون مددن السددلف الصددالح مددا  ددا وا حمتدداهني هلددذا أصدد ف

ون اللسددان عندددهب  ددويب يف التعبددو والنطددق فددإ ا تكلمددوا بددالك م  عندددهب  ددويبٌ 

د مدددن هددذا الكددد م بددني وفصددديح، فددام  دددا وا   اهددة هىل أن يعرفدددوا مددا هدددو بفددإن املددرا

 ؟.العام وما هو ا او

ليس  دل هدذه اوسدبال ، ال تارخية معروفةجمة وبيبسبلكن  ا دخلت الع  

سدديمة بعضددها أسددبال يعنددي مددن بيددا هددي أسددبال هلددا أ ددر عددادي، يعنددي أ ثددر مددن 

 . وهنا بسنة أو سيمة هي أسبال عادية

يعني ا تشار الفتوبات ا س مية، واتسداي أو  ثدرة الدداخلني يف ا سد م،  

صلت احلاهدة هىل التعريدف اخت   اومب الداخلة يف ا س م باعتبار لساهنا، ب

واملنطددو  واملفهددوم هىل  خددره،  رتتيدد  ، بصدديغ العددام وا دداو واملطلددق واملقيددد

 علمي.
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فدددرتل السدددالفني لددد  هدددو بقيقدددة لددديس مدددن بدددال الدددرتل، بمعنددد  الدددرتل الدددذي 

يتبددادر للددذهن أهنددب رأوا هددذا اليشدد  ولكددنهب مددا ا! أعر ددوا عندد ، ال هددو مددا  ددا  

ا لذاتد  لتضدمن السب  ما  ا  السدب  أصد ف  يف لمند ، وهال لدو  دان الدرتل مقصدودف

 ؟.ترل املعن  أليس  ذلن

ا، هن املعندددد  موهددددود عندددددهب، املعندددد  عنددددددهب  لكددددن املعندددد  لدددديس مقصددددودف

موهددود يعرفددون العددام وا دداو ويقدددمون املنطددو  عددىل املفهددوم يف فقههددب يعنددي 

 .فق  الص ابة وما هىل  لن

ب  دددويب، لددديس أ ثدددر مدددن هدددذا اللسدددان لكدددن مدددا  دددا وا حمتددداهني لددد  ون لسددداهن 

أصدددو  الفقددد ، ألددديس أندددا فدددا ته   عنددددهب  دددويب وهدددب فقهدددا  يف مقاصدددد الرشددديعة

 .ن علب أصو  الفق  علب باللسان وعلب بمقاصد الرشيعةه :أ و  ارتن

فهب من بيا اللسان عرل مدر ون للسان، ومدن بيدا مقاصدد الرشديعة  

فددام ابتدداهوا لددنظب ، بمقاصددد الرشدديعةهددب فقهددا  يف القددر ن والسددنة فهددب عددارفون 

 .علب يسمو   علب ما ا! علب أصو  الفق 

و دددا ،  دددا تددديبخر اوو  الدددذي هدددو لسدددان بلسدددان العدددرل يف دخدددو  العجمدددة 

تيبخر الثاين بضدعف الفقد ، ألديس  دذلن  دام السدب  هندا لدنظب علدب أصدو  الفقد  

 ليضب  ما تتاي هىل  بط  من علب اللسان واملقاصد.

تناسدددد  هددددذا ، بدايددددة ا مددددام الشددددافعي بالكتابددددة يف هددددذا العلددددب مد أوهلددددذا جتدددد

 املعن ، تناس  هذا املعن  الذي أشو هلي .
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 )المتن(
 ه ا  ان  ري  ا يبخذ سهل امللتمس.، وال يبالون  يف و   يف ترتيب  : ا 

 )الشرح(
الطريقددددة التددددي  ددددان عليهددددا السددددلف ؟ أي الطددددريقتني أفضددددل :وهلددددذا ه ا  يددددل

الصدد ابة واملتقدددمني! بعدددم الدددخو  يف هددذه الرتاتيدد  التددي بعضددها  الصددالح مددن

 .في  تكلف  عب بعضها في  تكلف، وهذا ص يح

 دددد يكدددون هدددذا التكلدددف  دددا ينهدددي عدددن مثدددل مدددا   دددره أ دددو هسددد ا  يف بعددد   

، و ددد يكددون املقدددمات عددىل أندد  يكددون عاريددة عددىل هددذا العلددب، دخولدد  فيدد  عاريددةف 

لبرشددي الددذي ال يسددتطي  أن يصددل هىل مثددل هددذا هددذا التكلددف هدد   مددن الضددعف ا

 ا م  هال بمثل هذه التكلفات.

ه ا  يددل أي الطددريقتني أ دددب؟! هددذا السدددوا  ال أهندد  أندد  مدددن اوسددملة الدددواردة 

، ون ال أبددد جيدداد  بدديبن الطريقددة اووىل أ ددب، هددذا مددا فيدد  هددد  هددذا، يعنددي  أصدد ف

 .ليست  صية ينبغي أن يقا  هذه الطريقة التي

 م املتدديبخرون عددىل طددريقتهب  ددا ا! ون  ددد يكو ددوا  املتقدددمني، ولدديس ويدد 

مدددددن بدددددال أهندددددب اختددددداروا طريقدددددة وتر دددددوا الطريقدددددة اووىل، الصددددد يح أن بعددددد  

 املتيبخرين  ىل يف الطريقة الثا ية وفوت بع  املمكن من الطريقة اووىلب.

ا أهندددددا يف  دددددل موا   دددددا باملقابدددددل لددددديس صددددد ي ف ردهدددددا ون الطريقدددددة اووىل أعضف

ا غلقدددت عدددىل املتددديبخرين، وهلدددذا مدددث ف بيدددنام  قدددو  أن أصدددو  الفقددد  بعلدددب اللسدددان 

 .سب  التيبليفوواملقاصد 
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هدددل هدددو فسددداد العلدددب باللسدددان! هندددال  دددام ، علدددب مندددتظب علدددب أصدددو  الفقددد   

تعرفون يف بع  الكلامت التدي يسدتعملها بعد  البدابثني أو بعد  طلبدة العلدب، 

 .أن اللسان فسد ا  سان

بيبندد  فسددد يف مربلددة مددن ، ندا أرل أندد  ال ينبغددي أن يعددب عددن اللسددان العددر وأ 

مرابل التداريخ، فاللسدان ال يد ا  موهدودف  لسدان يدتكلب بد  لكدن دخلتد  العجمدة 

ا ال تكددددب ، والل ددددن، لكددددن التعبددددو بالفسدددداد هال ه ا  ددددان املعددددب ال يقصددددد أو عفددددوف

 الكلامت  ام هي يف اللغة واحلكب العلمي.

ون هدذه يف اوصدل اللغدات ال تفسدد اللغدات ،  تصل هىل بدد الفسداداللغة ا

لكن يدخلها الضعف ويدخلها الل دن يددخلها العجمدة ب تستمر من بيا البقا 

ال  وأصددب وا املخالفددة هلددا هىل  خددره، وهددذا الددذي دخددل عددىل هددذه اللغددة صدد يح، 

هدددو  دددام ب تتجدددون بكددد م الشدددعرا  و دددوهب مدددن بعدددد  دددذا مدددن التددداريخ اهلجدددري

 معرو  هذا أمر ال هشكا  في .

 هبددت  :قدو والفصدابة  هبدت،  هبدت الفصدابة  عدب لكدن الفدر  بدني أن ت

 ددعف اللسددان أو  ثددر الل ددن،  :قددو دخلددت العجمددة أو ت :قددو الفصددابة وأن ت

 .أو فشل حلن، هذه  لها تعبوات  كنة

، هدددو لغدددة اللسدددان العدددر  فسدددد اللسدددان العدددر ، ال مدددا فسدددد :ن  قدددو ألكدددن  

فدإن هدذا اللسدان ال بدد أن ب القر ن، واب سب ا   وتعداىل  دام تكفدل ب فدظ القدر ن

 .يكون با يفا بت  يفهب هذا احلر  وهذا القر ن
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بددددددد  عرشددددددد يف هجدددددددرة النبدددددددي  عليددددددد  الصددددددد ة -وارتن والنددددددداس يف القدددددددرن الرا

أو الل ددددن ، أ ثددددر مددددن و ددددت م دددد اليددددوم جتتدددداح املسددددلمني والعجمددددة -والسدددد م

 .و ت م  ب س  بيبسبال  ثوة ال ختف  عليكبيفشوا أ ثر من 

ومدد   لددن ارتن القددر ن ه ا  ددرأ فضدد ف عددن طلبددة العلددب وأهددل العلددب، مجهددور  

م مدن املسدلمني ب مدن املعند  العدام -سدب ا   وتعداىل-ما يف  تال اب يدر د  العدوا

 ارتن العارفني أو املتكلمني باللسان العر .

ل  } :-تعددددددددددددداىلسدددددددددددددب ا   و -يعندددددددددددددي ه ا سدددددددددددددموا  دددددددددددددو  اب  ر 
 
 
 
دددددددددددددد    احلم مم

ني  
دددامل   ع   :يدددددر ون معنددد  احلمددددد، ومعنددد  الددددرمحن ومعنددد  الددددربيب، م2 : الفاتدددة{الم

ي ام  } ب  الص  ل يمك     ع 
ت  ن وا    ين   م 

ذ  ا أ هي  ا ال  يددر ون معند  ا يدامن، ، م183 : البقدرة{ي 

 .بس  ما تعلموه وعرفوه يف الرشيعة

امت فيهددا ههددور، لكددن التفاصدديل الشددن أهنددا يف هددذه الكلددامت يف  فسددها  لدد

فالقصدد أن اللسدان ، املربلة من تداريخ اومدة الضدعف فيهدا أ ثدر مدن و دت م د

 .هن اللسان فسد :قا يلست أرل أن  من احلكمة يفا ل التعبو أن 

دددددا، ه دددددام يقدددددا   ثدددددر  :التعبدددددو بالفسددددداد  لمدددددة متيندددددة يف الدددددذم أو يف احلكدددددب أعضف

 ن، دخلت العجمة،  هبدت الفصدابة، هدذا  لد  صد يح، هدذا الل ن، فشل الل

 .مضت  يف أو ات  ليس هديدف وهن  ان اليوم ربام أ ثر من
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، وهلدذا بتد  ارتن يف الفقد  جتددون فقهدا    لكن التعبو البد أن يكون معتددالف

يف هدددذا الع ددد أو مدددا  بدددل هدددذا الع ددد ربدددام ليسدددوا عدددارفني وبدددافظني لكثدددو مدددن 

 .ذ رها املنظمون لعلب أصو  الفق الرتاتي  التي ي

ال جتددد أندد  يستصدد    لكددن ب طلعددوا عليدد صدد يح أهنددب  رئددوا هددذا العلددب وا

لكدددن ب عدددىل سدددائرهب ن  دددان هدددذا لددديس بكدددامف هيف  دددل مسدددائل ، و اللدددون اوصدددويل

عنددددد العلددددام   ااملقاصدددد موهددددودف بعلددددب الاملقصدددود أن  دددددر مددددن اللسدددان و دددددر مددددن 

 .موهود بت  عند العامةو

امدددة ارتن يددددر ون أن املقصدددود با سددد م هدددو توبيدددد اب، ا يدددامن بنبدددوة الع 

التعبدو جيد  أن ، النبي هىل  خره من املقامات الكلية العامة هذه مقاصدد ا سد م

 .يكون معتدالف وليس متينفا يف احلكب

وعددىل  ددل بددا   ددان أصددل السدددوا  أندد  ه ا  يددل هددل الطريقددة اووىل طريقدددة  

ب دا  ال شن أن الطريقدة اووىل أ دب وهدذا لديس حمدل؟ الثا يةالسلف أو الطريقة 

 ؟!.، لكن السوا  الص يح، هل الطريقة اووىل  كنة للمتيبخرينأص ف 

يعني هل يمكن أن يستغن  عن طريقة التديبليف والدنظب التدي اسدتعملها مدن  

ا  اسدددتعملها! احلقيقدددة باعتبدددار علدددوم الرشددديعة ابتاهدددت هىل هدددذا التنظددديب، أو عفدددوف

عتبددار املجتهدددين مددن أهددل النظددر والعلددب املتدديبخرين، ابتدداهوا هىل هددذا التنظدديب با

 والدتيبليف.
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وعلددوم احلدددديا ، سددوا  يف علددب أصددو  الفقدد  أو يف علدددب مصددطلح احلددديا

ولكددن الددذي ينبغددي القددو  فيدد  هددو أندد  ال ب بوهدد  عددام، فكددان البددد مددن هددذا الددنظب

 .يدخل التكلف يف هذا البال

م احلددددديا مددددث ف وعلددددوم أصددددو  الفقدددد ، وا ددددح أن وهن  نددددت تددددرل يف علددددو

التكلددف يف بددال أصددو  الفقدد  أ ثددر مندد  يف بددال علددوم احلددديا، هددذا موهددود أي 

أن هدذه  :ص يح، يف علوم احلديا من الندادر أن جتدد بعد  املبابدا التدي تقدو 

 تكلف يف هذا العلب وما هىل  لن.

مددا  ددد يشددو  للكددن يف بددال أصددو  الفقدد  جتددد بعدد  املبابددا وبعدد  املسددائ

الشددداطبي هندددا، وأشدددار  دددوه هىل  لدددن لكدددن لددديس معنددد  هدددذا أن  دددل علدددب أصدددو  

 .و وي من الطريقة املخالفة لطريقة السالفني، الفق  هو  وي من التكلف

ال هدددي  دددنظب ا توهدددد عنددددهب، مثدددل مدددا ا يكدددن عنددددهب علدددب الن دددو  علدددب  

ب الن ددو لكددوهنب ا  مددا ابتدداهوا هىل علددفصدد لمصددطل ات، لكددنهب  ددا وا لمددنظب 

 .ا فص 

هدذا ففكذلن ما ابتاهوا لنظب علب يسم  بعلب أصو  الفق  هدذا السدب ،  

ددددا ال يعنددددي أن طالدددد  العلددددب يستمسددددن بدرهددددة  اليددددة مددددن التقليددددد بالطريقددددة  أعضف

 الثا ية، ويظن أن الطريقة اووىل طريقة أصب ت من ما ا! ؟.
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دددددا عدددددن بعددددد   مدددددن يغلدددددو يف  مددددن عدددددداد التددددداريخ السدددددابق، هدددددذا موهددددود أعضف

م بالطريقدة التدي عليهدا املتديبخرون و ديبن طريقدة املتقددمني أصدب ت مدا ا! ، االلت ا

 ليس. . . من التاريخ السالف الذي 

وهددذه ، تصددنيف مسدديبلة أن هددذه طريقددةهددو تددرل يعنددي ه ا اعتددبت احلقددائق  

طريقددددددة  :طريقدددددة تتددددداي هىل  ددددددر مددددددن الضدددددب  والتصدددددور املناسدددددد ، بيدددددنام يقدددددا 

 .هو طريقة املتيبخرينف بال الفق  ومعرفت  اوبكام التفصيلية املتقدمني يف

مدددددن االتصدددددا  بدددددني طريقدددددة  بمعنددددد  أنددددد  عندددددد الت قيدددددق، جتدددددد أن ثمدددددة  ددددددر   

 واملتقدددددمني وبددددني طريقددددة املتدددديبخرين، بمعندددد   خددددر أن امل قددددق مددددن املتدددديبخرين هدددد

 .الذي يكون عنده تيبليف واتصا  بني الطريقة اووىل وبني الطريقة الثا ية

أو  م مدد ابدن بد م يف  ثدو ، يف املتديبخرين  دابن تيميدة مدث ف  ارتنوهلذا جتد 

مدددن مدددوارد   مددد  أو  ددديب  عمدددر ابدددن عبدددد الدددب أو  دددابن رهددد ، أو  دددوهب وهدددذا 

موهدددددود يف أصددددد ال املدددددذاه  اوربعدددددة بددددد  اسدددددتثنا ، يعندددددي يوهدددددد أعيدددددان مدددددن 

املسائل مدن هدنس بع  استدالالَتب عىل  أنامل ققني وهب من املتيبخرين، جتد 

 استدالالت املتقدمني، أليس  ذلن! ؟.

ال يتكلفدددددددددون يف ترتيددددددددد  بعددددددددد  الرتاتيددددددددد  املتددددددددديبخرة وجتدددددددددد بعددددددددد  مدددددددددن 

استدالالَتب عىل الطريقة ما ا! يستعملون فيها اللغدة التدي اعتادهدا املتديبخرون يف 

 .الدتيبليف، وربام  ان اومر ال يتجاول أبيا فا الرتتي  واللغة واللفظ



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

156 

 وأندددد  طددددارٌئ ، أندددد  يقددددا  ال ينبغددددي االسددددتها ة بعلددددب أصددددو  الفقدددد  فهنددددا  ددددام 

والسلف ا يشتغل بد  ال، هدذا فيد  تكلدف  دام سدبق  عدب يف، يوهدد يف بعد   تد  

مددددن  تدددد  يف هددددذا العلددددب بعدددد  التكلددددف يف بعدددد  املسددددائل أو شددددب  هددددذا، هددددذا 

موهدددود بدددل دخدددل يف مسدددائل مدددن مسدددائل أصدددو  الددددين ورتددد  عليددد  لدددوالم، هىل 

 . خره

هددذه أمددور معروفددة، ولكددن باملقابددل ال ينبغددي الغلددو يف الطريقددة التددي عليهددا  

أن يكددددون ب املتدددديبخرون، ون اوصددددل يف أوائددددل املقدددددمات العلميددددة لطالدددد  العلددددب

 .لكتال اب وسنة  بي  صىل اب علي  وسلب ا تبايمعنيفا بت قيق 

ا أند ، يعني العناية بفق  الدليل  مربلدة ا تهدت  وأن فق  الددليل لديس صد ي ف

تدد ا  اومدة هىل  خددر أمرهددا  مد  الطبقددة اووىل مددن صددر هددذه اومدة بددل ال؟ مد  مددن

تبدداي الدددليل مددن  تددال اب وسددنة  بيدد  صددىل إصدداطبون ب، أهددل العلددب فيهددا وخاصددةف 

 .اب علي  وسلب

هدددذه ، وتكددون احلكمددة هنددا والت قيددق أن يسدددتعمل الفقيدد  واملجتهددد املتدديبخر

وا  يف  تدد  أصددو  الفقدد  أو يف  تدد  الفقهددا  أو املددذاه  أو الرتاتيدد  العلميددة سدد

 .أصو  املذاه  اوربعة والفر  بينها
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يسدددتعمل  لدددن  مدددنهخم يوصدددل  هىل تقيدددق العلدددب بالددددليل، هدددذا هدددو املدددنهخم 

لت قيق العلب بالدليل ولديس أهندا تقدود هىل التعصد   الص يح، أهنا تكون وسيلةف 

أو يف هدداهر مددن  تددال اب ،  م النبددي احلددق الددذي يف  دد لقددو  عدداا سددابق عددن 

 سب ا   وتعاىل.

تعرفددددون   ددددامهددددذا بددددل االعتدددددا  يف االعتبددددار تقددددديب الدددددليل هددددذا واهدددد ، ف

صاطدد  بدد  املسددلب، ب يددا هددو مسددلب  بددل أن يكددون عابددد، فيجدد  عليدد  أن يتبدد  

رمحهددب اب الددذي  اوئمددةيبن ينبددذ التقليددد بمعندداه الددذي هندد  عندد  بددالكتددال والسددنة 

 .و التعص  لغو النبي ه

رتد  ولعقلد  طولف، البرشدي ا  سدانلكام   للرشي  ام هو صالٌف  صالٌف هذا 

 ومتام .

 )المتن(
دد : ددا  هال أن ب أو  ددو مر بددة ا عددىل  ياسددات مر بددة  وأمددا ه ا  ددان الطريددق مرتبف

 يف هيصاهلا هىل املطلول بع  التو ف للعقل فليس هذا الطريق.

 )الشرح(
هددذا لدديس الطريددق ، فالتو ددف يف العقددل أي الددرتدد يف العقددل   أراد بعدد علددل

الطريددق مددن بيددا هددو فيدد  بعدد  التو ددف ه ا  ابرشددع  يكددون مناسددبفا، ه ا  ددان هددذ

 ليس اعيفا.الطريق في  هو بع  التو ف فيكون 

لنددددداهر يف ليعدددددر   أمدددددرفهدددددذا ب  دددددان التو دددددف يعدددددود هىل  ات النددددداهر ه اأمدددددا 

 الدليل الص يح و وه.
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 )المتن(
فدددإن ، وال جتدددده يف القدددر ن وال يف السدددنة وال يف  ددد م السدددلف الصدددالح : دددا 

 وهو بخ   و   التعليب.، للعقل وحمارة ل   بل بلوش املقصود  لن متلفةٌ 

ه ددام يكددون بيددا هددو ، اعددي فطلدد  الشدداري لدد   ددل علددب   :املقدمددة السددابعة

اعتبدار ههدة أخدرل  فإن ههر فيد ، وسيلة هىل التعبد ب  ب تعاىل ال من ههة أخرل

 فبالتب  والقصد الثاين ال بالقصد اوو  والدليل عىل  لن أمور.

 )الشرح(
هدددددو مدددددن بيدددددا القاعددددددة الرشدددددعية يف أن العلدددددب امل مدددددود هدددددو العلدددددب الدددددذي 

يوه  عم ف هذا ص يح، ولكن التعبو بديبن العلدب الدذي طلبد  الشداري أو العلدب 

 ب.الة فيام أرل ليس حوريف الرشعي وسيلة هىل العمل، التعبو بكلمة وسي

ون العلدددب الرشدددعي مدددن بيدددا هدددو مقصدددود لذاتددد ، وارتخدددذ لعلدددب اونبيدددا   

علدديهب الصدد ة والسدد م مددن املسددتجيبني لدد  ارتخددذ هلددذا العلددب مددن املسددتجيبني لدد  

البددد أن يصدديب   دددر  بددو مددن اال تفدداي ،  بددو مددن اال تفدداي بدد  ال بددد أن يصدديب   دددرٌ 

 الوسيلة هىل التعبد ب. ب ب ون  يكون من بيا

العلب بذات  هو مقام من التعبد، العلب بمعند  العلدب الدذي يقد  عدىل  ددر مدن 

االستجابة والتصديق، وهلذا املسلب ه ا  رأ علدامف مدن احلكمدة التدي ب عدا ادا النبدي 

 عددن النبددي  ايف  تددال اب أو بددديثف  ، سددوا  يف  يددةف ، أو مددا تفددري عندد  مددن  دد م

 .علام  يف هذا البالالفقها  وال
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مدا ا يقد  هدذا العلدب عدىل  صدد  خدر ، ب سدب ا   وتعداىل فإ   يكدون يف تعبدد   

لغددو وهدد  اب فهنددا يكددون العمددل خددري عددن أصددل  الرشددعي، يكددون العمددل خددري 

 :عن أصل  الرشعي، فالعلب وههان

 .علب القبو 

 ا درال.وعلب  

باسددب املعرفددة، هددذا ا يكددن  الددذي هددو املعرفددة يف القددر ن يددذ ر ا درالعلددب  

ا، العلددب الفا ددل هددو علددب القبددو  الددذي فضددل اب  مفضدد ف  عددىل علددب القبددو  أ دددف

 .سب ا   وتعاىل ب  العلام  عىل  وهب

ين  ال } : دددددددا  سدددددددب ا   وتعددددددداىل 
دددددددذ  ال  دددددددون  و  ل م  ين  ي عم

دددددددذ  ي ال  دددددددت و  دددددددلم ي سم دددددددلم ه    

دون   ل م   دديبن العلدب هنددا ، لتعبددهىل ا سدديلةومددن بيدا    النبدي ، فقولددم9 : ال مدر{ي عم

ددددا عددددن تقيددددق التعبددددد، هددددل املقصددددود بالتعبددددد العمددددل؟! أم املقصددددود بالتعبددددد  منفكف

 التعبد بمعناه الواس ؟!.

ون التعبددد هنددا  كددن تكددون هددو ا يددامن ألدديس  ددذلن! ا يددامن  ددام تعرفددون  

ل والقدددو   دددو  القلددد   دددام هدددو  دددو  اللسدددان والعمددد، وعمددد ف  عندددد السدددلف  دددوالف 

 عمل القل  وعمل ا وارح،.

، بدددالعلب صدددلفدددإ ا  دددان  دددذلن فقدددو  القلددد  الدددذي هدددو التصدددديق هدددذا يت  

 فدددد
 
ولكددددن  هددددذا السدددديا   لدددد  هن : قددددو مددددن الفقدددد ، ال  الك م هنددددا تتدددداي هىل ي 

    تتاي هىل ي  من الفق  للمقصود بالتعبد واملقصود بكلمة الوسيلة.ه : قو 
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بذاتد ،  يعندي مدن املسدلب فهدو فا دٌل ، سدتجي العلب الرشعي ه ا و   مدن امل

ا  يدل هدو بذاتد  مدن طلد  العلدب فهدو مدا ا! يتعبدد ب  :فإن  يل وهن ا يوه  تعبدف

 .رمحهب اب اذا العلبب ون  صد ا خ و ليس في  تكلف عند السلف

،  يدددل ملدددن صددد ت  يتددد ""العلدددب ال يعدلددد  ي   :بتددد  ا مدددام امحدددد  دددا  دددا  

، هددذا ينددوي رفدد  ا هدل عددن  فسدد "" أن  : دا ؟ يدا أ ددا عبددد ابو يدف تصددح النيددة 

فدديام هددذا العلددب ، ليشدد  يريددد أن يرفدد  ا هددل عددن  فسدد  مستصدد   يف  ددل  ددارئ  

 الذي يقرأ في ، أليس  ذلن!.

يريددددد أن ي يددددل ا هددددل هددددذا  ددددوي مددددن الرددددورة البرشددددية العاديددددة يف  فددددوس  

مددث ف ، ن بددال العلدوم الرشددعيةبتدد  الدذي يقددرأ يف علددب مدن العلددوم لديس مددب البرشد

ليكدون ، يف علب الريا يات  ريد أن  دذه  ا هدل عنددهب يف الريا ديات : قو 

 .بقواعد هذا العلب اعارفف 

فكذلن يف علب الرشيعة، املسلب ه ا  رأ يف علب الرشيعة فهو عدىل مقدام مدن  

يدتعلب ، هال ه ا ها  الطارئ املندالي وهدذا العداا لديس هدو اوصدل، بديبن ا خ و

 .عىل اوصل وليس هو اوصل ليقا  عاا، هذا طارٌئ 

 :فاوصل أن املسلب ه ا  رأ يف العلدب فإ د  يف تعبدد وهلدذا بدني يقدو  املولدف 

الذي يقرأ العلب هنا ليكون وسيلة للتعبد هل هو  :،  قو هىل التعبد" "هو وسيلةٌ 

 مسلب أو ليس بمسلب؟!.
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ا هدددو تعبددددٌ  ا طدددال هندددا يف بدددق املسدددلمني ألددديس  دددذلن! بذاتددد  وأندددتب  ، فدددإ ف

تعرفددددون أن التوبيددددد ارتن يكددددون التوبيدددددد العلمددددي والتوبيددددد العمددددع، فالتعبدددددد 

دد دددا أو وسددديلةف هىل  ا فسدد  العلدددب أصددل فيددد ، العلددب أصدددل يف التعبددد ولددديس فرعف أو تبعف

  .التعبد بل هو من

 دد ون الوسدديلة هىل اليشدد   ددو داخددل يف ماهيتدد ، الوسدديلة هىل اليشدد  يف مقت

ند  هد   مدن ا اهيدة، أبدد أيف ماهيدة اليشد ، والصد يح  أصو  الك م  و داخل  

ر نددي ا اهيددة، أبددد ر نددي ا اهيددة تعبددد العلددب،  عبددد العلددب  بددل القددو ، والعمددل 

 .عمع : وق، أو تهراديالتوبيد علمي خبي طلبي 

هددي عمددل، ال هددي عمددل وهددي علددب، وهلددذا  :تقددو  بمثابددة أنبتدد  يف الفعددل  

 . . . ، ا قطاي يف التسجيل.تقبل الص ة هال ه اال 

 )المتن(
الشدداطبي رمحدد  اب تعدداىل و فعنددا بعلومدد   هسدد ا أ ددو  ا مددامأمددا بعددد فيقددو  

 وعلوم شيخنا  مني.

دد :املقدمددة الثامنددة أعنددي الددذي مدددح اب ، االعلددب الددذي هددو العلددب املعتددب اعف

العمدل الدذي ال خدع صدابب  ورسول  أهلد  عدىل ا طد   هدو العلدب الباعدا عدىل 

 .ا م  هواه  يفام  انهاريف 

ددد، بدددل هدددو املقيدددد لصدددابب  بمقتضددداه  ددداحلامدددل لددد  عدددىل  وا ينددد  طوعف ا ا أو  رهف

 ومعن  هذه ا ملة أن أهل العلب يف طلب  وتصيل  عىل ث ث مرات .
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احلمددددددد ب رل العدددددداملني، وصددددددىل اب وسددددددلب عددددددىل  بينددددددا حممددددددد وعددددددىل  لدددددد  

وهددذا أهيددا اوخددوة هددو املجلددس ا ددامس مددن جمددالس التعليددق ب   أمجعددنيوأصدد اب

 .الشاطبي رمح  اب هس ا عىل مقدمات  تال املوافقات و  

وينعقدددد يف الشدددهر السددداب  مدددن سدددنة ثدددامن وعرشدددين وأربعامئدددة وألدددف، بمكدددة  

 العلدب الدذي هدو العلدب املعتدب املقدمة الثامندة :املكرمة، ويقو  املصنف رمح  اب

د هدو العلدب الباعددا ، أهلد  عدىل ا طدد  ،  ا أعندي الدذي مدددح اب ورسدول اعف

 .عىل العمل

"  دددل علدددب  :و دددان سدددبق  دددام تدددذ رون يف املقدمدددة السدددابعة أن املصدددنف  دددا  

، فطلدد  الشدداري لدد  ه ددام يكددون بيددا هددو وسدديلة هىل التعبددد بدد  ب تعدداىل"، اعددي

أو أ ددر العلددب يف تقيددق ، مسدديبلة او ددر ا التيب يددد عددىل ثددوف  هسدد ا تددرل يف  دد م أ  

 .العمل

نددي اددا الشدداطبي رمحدد  اب  تعددد مددن مقامددات الت قيددق ، وهددذه العنايددة التددي ع 

املقدمددة السددابعة   ددر فيهددا أن الشدداري ه ددام يمدددح العلددب ، ويف مقدماتدد ويف طريقتدد  

 .سبق أن في  بع  التفصيلهذاهىل العمل، و ويطل  العلب ه ا  ان وسيلةف 

وهدد  مددن الت قيددق املناسدد  بن البددد أن تقيددد  دد م العلددام  رمحهددب اب، وندد

مدا   ر داه  أنوهدو ، ملقامهب، اذه املناسبة أب  أ  د هدذا املعند  عدىل طلبدة العلدب

 هس ا . أ يف املجالس السابقة وما سييبذ هو يف ا ملة عىل مقدمات 
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مددن بددال التتمدديب  أو، التقييددد عددىل  دد م املصددنف أمدداهددو يف ا ملددة مددن بددال  

العلب لسدت أرل أند  مدن املدنهخم  أهلأو من بال السوا ، واالعرتا  عىل   م 

 هط   . املناس ، أعني االعرتا  املفتوح عىل

 واوئمددةوالفقهدا  ، القاعددة التدي دري عليهددا السدلف رمحهدب اب أنصد يح 

بيدا  ومدن اوصدلمدن بيدا ، من  واعد الرتتي  العلمي التي ال  د اي فيهدا يه

ييبخدددددذ مدددددن  ولددددد   " دددددٌل  :رمحددددد  اب ن دددددام  دددددا  مالددددد  ددددد ف  أندالالت النصدددددوو، 

 .ويرتل"

 ان  لن بكد م املتقددمني أو  سوا ف ، يف   م العلام  رولكن من بيا النظ 

يف  دد م املتدديبخرين، هنددا فددر  بددني النظددر يف النتددائخم امل ققددة بإمجدداي العلددام  سددوا  

 .سائل العمليةأو يف امل،  ا ت يف املسائل العلمية

املعار دددة أو املخالفدددة يف  أومدددن طلبدددة العلدددب املواخدددذة  هدددذه ال جيدددول لنددداهر   

ومددن أ ددرل مددا يكدددون وا يدددامن، ي  منهددا، وهددذا لدد  موهبددد  مددن العلددب والرشددي 

يف مسدديبلة ا تصددح صالفتدد   ا مجددايثبددت  وه ا ا مجددايمددن مددوارد  أهندداالتددذ و اددا، 

  ام هو معرو .

املتديبخرين مدن  أنتعدر   وأندت د م امل ققدني مدن املتديبخرين وأما النظدر يف 

العلدددب فددديهب مدددن  لددد  عدددىل طبعددد  يف العلدددب التقليدددد، و دددد ال يكدددون هدددذا التقليدددد 

ن  ا يظهر لد  اختصداو  الد  يف مدا أ صد أبالرورة من التقليد املذموم، لكن 

 . تب  من العلب
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نددددي بتتبدددد  طددددر   وه ددددام و  لددددن والرتتيدددد  مددددن الفقهددددا  مددددث ف و  دددد أصدددد اب ع 

وههددر يف املتدديبخرين وهددذا موهددود يف املنتسددبني ، علدديهب فلددب يظهددر لدد  اختصدداو

 أعيددددانمددددن  ، أومددددن الفقهددددا  احلنيفددددة أعيددددانللمددددذاه  اوربعددددة يعنددددي موهددددود يف 

 .الشافعية واحلنبلية وا الكية

  در امل ققدون مدن  ه االشداطبي رمحد  اب  هسد ا  وأ دوههر فديهب حمققدون  

ا و لن باعتبدار مدا  تبد  يف مسدائل الفقد  ، املتيبخرين هو من أخصهب واهلهب  درف

عنددي فقددد  املقاصدددد، ومدددا  تبددد  يف مسدددائل فقدد  بدددال االعتصدددام، ويف  دددو  لدددن  دددا أ

 .خذ عن أ

عندده يف هدذا الكتدال وهدذا ، خدص مدا وصدل مدن التنبيهدات العلميدةأولكن  

 أنالعلدددام  ينبغدددي عدددىل  دددل بدددا  طالددد  العلدددب هندددا والبابدددا يف  ددد م ، فالكتدددال

ددددد ينددددايف الطريقدددددة التدددددي اعتادهددددا بعددددد  النددددداهرين يف العلدددددب  معتددددددالف  ايعددددر  منهجف

دد ه اأندد  مددن وبعدد  طلبددة العلددب،   لددن،  هىلمددا  أويف  تابدد   أويف منهجدد   ا لددد عا ف

 .ن  يطبق عىل سائر ما يكونأجتد 

وه،  دد أو، هلددذا العدداا يف  تابدد  هددذه تدد دخلددت عليدد  صالف ه ابعكددس  لددن  أو

ومددن شدديبن هددذا املولددف ومددن شدديبن هدددذا ، مددن شدديبن هددذا الكتددال نندد  هيددوأفتجددد 

 .وخطا  يف  ظره أوملخالفات ؟ العاا  ا ا
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دخلدددت عدددىل هدددذا العددداا وعدددىل هدددذا  اوخطدددا أو  دددد تكدددون حمققدددة يعندددي هدددذه 

 وه دامامل ققدني مدن املتديبخرين خاصدة  أنبمعند ،  الفقي ، هذا املنهخم ليس معتددالف 

يف  ا مجددداي دددبطوا تقدديقهب بددرب  مسددائل  هنون املتقدددمني ، لمتدديبخرينل : قددو 

 .املسائل العلمية والعملية

ال جتدول صالفتد ، وهدذا  ا مجدايثبت  ه اوهذا  در  ام سبق ال جتول صالفت ،  

املتيبخرون منهب مدن  لد  عليد  الت قيدق يف عامدة او دوال، ، معرو  علمٌي  أمرٌ 

 او وال.من العلب وليس  ذلن يف بع   أ والا يف ومنهب من يكون حمققف 

حممددد بددن بدد م رمحدد  اب  أ دد حممددد بددن بدد م، فددإن  أ  دد م  هىلا ظددروا مددث ف  

وطالدد  العلددب بعدددما يستب دد وتكددب ب يعددد مددن  بددار العلددام  امل ققددني أرلفدديام 

م ابدن بد  هليد  أشدار أشداد، أو يستغني عن  ثو  ا أنال ينبغي ل   ةالقواعد العلمي

 .من التنبيهات العلمية يف املسائل

يف مددا  تبدد  يف  ، أوسددوا   ددان  لددن يف  تابدد  امل لددف يف الفددروي تنبيهدداٌت فلد   

يف ما  تب  يف العقائد وامللل والن دل ودفد   اوبكام، أويف  تال  اوصو سائل 

 يف  وها. أو لن يف الفصل  هىلوما اوصو ، الشبهات عن مسائل 

ددا ددان يعلددب  حمقددق وان فهددو عددااٌ  ابددن حممددد رمحدد  اب تكلددب يف بعدد   أن أعضف

يف  أومدن مسدائل الفقد ،  او دواليف بعد   ، أوالددين أصو من مسائل  او وال

 دددام تعرفدددون  تددد  مشدددهورة  او دددوالالفقددد ، و دددد صدددنف يف هدددذه  أصدددو مسدددائل 

 .شائعة
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العلددب يف هددذه املعدداين مددن  ، أو ددا  الدد  يف هددذه الكتدد  أ ددواليف  أوفدديام  تبدد   

العلدددب، لددديس باعتبدددار ا ددد  شدددخص  أهدددل معددداين  ليدددة، ال يوخدددذ عليددد  عندددد عامدددة 

 العلام . ما   ره صالف لكثو من أنجتد  وه ام، ارتنعار  

عدددىل خددد  مدددا يعرفددد  النددداس ، ربدددام ي دددح ابدددن بددد م رمحددد  اب بددديبن  ولددد  هدددذا

دداأويعرفدد  الفقهددا   الفقهددا ،  ثددب ينت دد لقولدد  ويغلددق مسددلن الفقهددا  وعامددة، بيا ف

 .أو عامة الناهرين يف هذه املسيبلة

ندد  لدديس مددن أالتمثيددل بددذ ر حممددد ابددن بدد م يعنددي فالنتيجددة مددن هددذا املثددا ،  

ددد أناط العددداا امل قدددق يف املتددديبخرين   أن، ب يدددا او دددوالا يف مجيددد  يكدددون حمققف

 .، هذا هو الوهبقو طال  العلب ينظر يف  تب   ظر املقلد، واملتب  ل  يف  ل ما ي

فقدات عدىل  ددر   هىلينظر  أنارتن البع  يريد   ، مدن التسدليب  تدال مدث ف املوا

، ، و ل معن  و دل داللدة يريددها يف   مد هس ا  أ و  رها  هشارةاملطلق بكل 

 ا.ص ي ف  اترل ليس منهخم علميف  أصل هذا املنهخم من 

يعددر  مددا هددو الكدد م مددن  دد م العلددام  الددذي جيدد   أنينبغددي لطالدد  العلددب  

ستمسال ب  وال جتول صالفتد ، ال لكو د   د م مدن هدذا العداا بعيند ، لكدون هدذا اال

 أبسددددن اوعيدددانن  دددان بعدددد  هو، العلدددب أهددددلاملعنددد  مدددن املعدددداين املسدددتقرة عندددد 

 النظب والرتتي  والتعني هلا والتقرير هلا.

فقدددددات هسددددد ا  أ دددددوذ ر فددددد هدددددذا  أن أرلهندددددا فددددديام أ دددددو   ، أندددددايف  تدددددال املوا

يف مقدام فقد   أييف هذا املقدام بخاصدة ، املصنفات وأهودخص أن الكتال يعد م
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فقددات يعددد  ظريددةف  أناملقاصددد، الشددن  صدداببها  أن بددنيٌ ، متينددة علميددةف   تددال املوا

،  دد  دد  هند  وههدده وحماولتد  واهتهداده هسد ا  أ دوومولفها الع مة وامل قق 

 يف ترتيبها و ظمها.

وهلدذه ، ب هلدذا العلدب الدذي  تبد التتمدي؟ لكن مقت  الت قيق العلمدي مدا هدو

ولكنددد   ظمهدددا و صدددها مدددن هدددا، املقدمدددة وهلدددذه النظريدددة التدددي ال  قدددو  ا ددد  اخرتع

وا اسددتقرا ف بعدد  أ بعدد  امل ققددني هلددذا الكتددال اسددتقر أنجتددد  وأنددت دد م  ثددو 

 .املصادر التي اعتمد عليها

 صددددل  ددددا فيهددددا هددددو مددددن بددددال االسددددتقرا  العددددام امل ا  ثددددوف  أنندددد  جيدددد م أمدددد   

 أعيدانثمدة  هن :هندا  قدو ، فمدن  و د  منقدوالف مدن  تد  معيندة ب أ ثدربقرا ات عامدة

الكتدال  أن، بدل جتدد وأ دوال، تققون يف  لامت أرليف املتيبخرين وهب  ثو فيام 

د  ايدددة يف الغلددد ،  د  ايدددة يف الت قيدددق، ولدددربام فيددد  مدددوا الوابدددد مدددن  تدددبهب فيددد  مدددوا

ا رصتفا ات همجاعف لكوهنا خالفت أص ف حمكامف أو خالف  .أو خالفت  صف

هدددو الدددذي ، العدددار  مدددن طلبدددة العلدددب أوالوابدددد  أنولددديس بالردددورة هندددا  

 تكب عىل  د م ملثدل هدوال  الدذين  لد  أن أردت ه اهذا  ل  ال،  أنتكب عىل 

بكمدددت بدددني  ه دددامندددن أتتيب دددد  أن هىلتتددداي  أطدددو مقددددمات  هىلت تددداي وحمددد ، ف

أو يف ، ملسددددتقر بددددني يف  دددد م العلددددام  ارتخددددرين لكو دددد  صددددالفب حمدددد ٌ  هددددذا  لدددد

 النصوو أو   و  لن.
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د فد  تصدف هدذا بدالغل  امل د  وه دام ، يف  ظدرل ف سد  اوأما ه ا  ان  لطف

لكددن ال تصدددف  ددو  القائدددل بدددام ا! ب ختددري عدددن هددذا االهتهددداد املعدددني أنتددق لدددن 

يف  د م بتغليطد  فيد  وندن ال تقطد  قطد  وت، بالتغلي  امل د  وتقطد  بمخالفتد 

 .املجتهد

دددد ه اهال    وه ا ضددددب  مددددن العلددددب عنددددد السددددابقني مددددن العلددددام ، ا ا دددد ا ددددان صالفف

بامددددد  أ ددددا أن أرل وأندددداعلددددوم الدددددين  مثددددا ،  هبيددددا مددددث ف يف  تددددال  ارتن ظددددرت 

 . بو ومن النسال  ام تعرفون الغ ايل يعد من هوال  هو عااٌ 

ددد أصدددو تددد  يف و ، و تددد  يف  ثدددو مدددن املدددوارد و تددد  يف الفقددد    االفقددد   تابف

، و تدد  يف "املستصددف "وهددو  تددال ، الفقدد  أصددو مددا  تدد  يف  أمهدداتيعددد مددن 

و تددد  يف التصدددو  والسددلول و تددد  يف علددوم  ثدددوة  دددام ، الدددين أصدددو مسددائل 

 هو معرو .

ورد عددىل الف سددفة و تدد  يف مقاصدددهب، فدديب و بامددد الغدد ايل يغلددو يف  ددو  

و يف شيبن يف سائر ما  ت  ويف سائر ما  الد ، وجتدد درهة التقليد والغل هىلباعتبار 

ندد  يعدد مددن أمدا  تبدد  يف عامدة مدا  تبدد ، مد   أ ثددر خدرين ربدام أسددقطوا مقدامهب يف  أن

 أ وال.امل ققني يف 

دهدددددا  دددددا أو بدددددديا ه ب همددددداولكدددددن عندددددده مقامدددددات خالفدددددت يف بعددددد  موا مجاعف

ال يصددح،  الثابتددة وهددو بددديا اوباديدداربددام ابددتخم ب ددديا هندد  مددن  أورصيددح 

ا.  وربنا  ان مو وعف
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احلدددديا  ف دددعي ه ا هددد م   ، أنأعندددي أ دددا بامدددد  دددان يدددذ ر عدددن  فسددد وهدددو 

ن الكد م، هلدذا من أمكالفق  ال هو   م يف الفق   أصو ولكن    م هو   م يف 

بامددددد  و  "علددددوم الدددددين "هبيددددا ابددددن تيميددددة مددددن اعتدالدددد   ددددا تكلددددب عددددن  تددددال 

 .الغ ايل

هكددذا عبارتدد  عددن ابددن تيميدد  رمحدد  اب، ، فغالبدد  هيددد"  ا بيددا وأمددا" : ددا  

د فاسدة :فقا  ات الصدوفية اهدرتالمن  في  مادةٌ ، "فغالب  هيد لكن في  ث ث موا

 .وفي  مادة من اوباديا املو وعة وفي  مادة فلسفية"

ددا،  ددذلن يف  تدد  أصدو  الفقدد ، يف بعدد   تدد  أصددو  الفقدد   هدذا مثددا  أعضف

ينظدر للمتديبخرين  ظدرة تقيدق، ليكدون  أنوعلي  فينبغي ، تجتد مثل هذه التطبيقا

ييبخدذ الكتدال  ا  سدان أنطريقة  أمامعتد  يف الضب ،  طال  العلب عنده مي انٌ 

 وهشدددارات ب أوبترشددديف املطلدددق لكدددل  ددد م مولفددد  ومقاماتددد  و ظريددداه واهتهاداتددد  

مدن شديبن   ادة هدذا الكتدال مدن أوهلدا هىل  خرهدا، وهيدو  ابالعكس يكون معار ف 

 .مقام 

وبتددد  ب مدددةكهدددذا املدددنهخم و ال املدددنهخم يف مدددا أرل مدددن املنددداهخم املفار دددة لل 

 أنا وأمددر بدد  وهددذا مددا جيعلنددا  و ددد  ثددوف ، للعددد  الددذي اعدد  اب سددب ا   وتعدداىل

 .طل  العلب حمكامت العلب أوائلييبخذ يف  ، أون تكبأطا  العلب ينبغي ل  
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وعليدد  يف هددذا الكتددال الددذي ، املناسدد  امليدد انبتدد  يكددون عنددده  دددرة عددىل  

 أعيددانهددذا يعددد مددن  أن وأشددومولفدد   ددام سددبق هسدد ا ،  أ بددني يدددينا وهددو  تددال 

 .امل ققني يف العلب من املتيبخرين

ما  ت  يف هذا البدال، و دد بدان فيد   أهودو تاب  هذا يف املوافقات يعد من  

بط  و ظمدددد  هلددددذه يف  دددد، رمحدددد  اب هسدددد ا  أ ددددوالرشدددد  الفقدددد  الددددذي اتصددددف بدددد  

 النظرية يف البال املقاصد.

مددددن خدددد   ، هددددذا الكتددددال بتدددد  تسددددتكمل الفائدددددة العلميددددة نولكددددن يبقدددد  أ

ا مددن أهددل العلددب ومددن الندداهرين فيدد  ،  ددرا ة هددذا الكتددال ب اهددة  ددام أات سددابقف

 اسدد  املقددام،  ه اتدداي هىل التقييددد تويف التعبددو،  اوخدد  عددىل  دددر مددن العددد  يف 

 .تاي هىل   ر السوا  عىل املعن ، تالتتميب للمعاين تاي هىلت

مدددا يدددذ ر فددديام سدددبق ومدددا  نأ، وهدددذا هدددو الدددذي يعندددي  صدددد يف هدددذه املجدددالس 

كتدال اليسدتكمل  أنوه ا هن شدا  اب تعداىل ، سييبذ و لو  در اب سدب ا   وتعداىل

 .قصودهذا هو املنهخم املفأو يف ي  من هذا القبيل، ، فيام بعد يف جمالس أخرل

 هرادةالتتمددددديب للمعنددددد  الدددددذي   دددددره أو  هرادةالتقييدددددد عدددددىل الكددددد م أو  هرادة 

 ددل مسدديبلة دخلددت يف مسددائل أصددو   أنيعنددي هددو  ددا يقددو  ، سددوا  عددىل الكدد م

 .يةروال يق  تتها عمل وما هىل  لن فدخوهلا في  عا، الفق 
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بابدة، هذا  معن  عام ص يح، لكن  ا يمثل رمح  اب لدذلن يف مسديبلة ا  

 دا يقدو  رمحد  اب ، هذا التمثيل فيد   ظدر، وهندا يكدون الف دص العلمدي املناسد 

 :مث ف 

دددا هن" هال ه ا ا تفددد  املعدددار  هال ه ا علدددب ، الددددليل السدددمعي ال يكدددون  طعيف

 أو متعدذر" "والعلدب ببا تد  مدن املعدار   دادرٌ  :ثدب يقدو ، برا ت  من املعار "

 ن االشرتال واملجال و ذا و ذا هىل  خره.ون  تتاي هىل العلب ببا ت  م

هددذا ال يناسدد  مقددام التيبصدديل، فهددذا هددو املشددهور يف علددب الكدد م، و :يقددو 

هددل تلتدد م اددذا املعندد  ، نددن تقددف عنددد هددذا املعندد أوهنددا النظددر العلمددي الصدد يح 

ن هدو  د م يف ه ئيدة مدن ه ئيدات العلدب، وا هل هذا املعن  ص يح، ون هذا مد

دا يف سدددابقف  أات دددام  صدددح التعبدددو يف ه ئيدددات املسدددائل ال  ه دددا ، أواملسدددائل أفدددرا

ا فخذ بد  دا ب ينبغي التد يق عىل   م العلام  بل ه ا رأعت  راه ف وه ا رأعتد  مرهوبف

 ف  تبالغ يف دفع .

، لكددددن ه ا اهي هلددددتنددددا االهتهدددداد امل دددددودة التدددديب و، وهددددذه ال أفددددرادون هددددذه 

الدددليل السددمعي ال يكددون  طعيفددا هال ه ا علددب رهعددت هىل الددديبصيل هىل اومددور هددل 

 .برا ت  من املعار  العقع
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ومتعددذر، وندد  تتدداي الددبا ة مددن  والعلددب ببا تدد  مددن املعددار  العقددع  ددادرٌ  

املعندددد   ااالشدددرتال واملجددددال و ددددذا، هدددل هددددذا الكدددد م صدددد يح! متددد  ا ضددددب  هددددذ

املشدهور عندد  أنب رمحد  ا هسد ا  أ دوهل توارد  ام يقو  ؟ علميفا عند املسلمني

 ؟.علام  الك م

يب دا  ا  سدان أن ان مشهور عند علدام  الكد م، هندا ارتن يديبذ  طي  وه ا

، هدددل هدددذا هسددد ا  أ دددوعلدددام  الكددد م  دددام عدددب  داشدددتهر عندددمدددا عدددن الت قيدددق، هدددل 

 ؟.ص يح

بددددل  بددددل هددددذا ادخددددل يف وسدددد  دائددددرة علددددام  الكدددد م مددددا مددددو فهب مددددن مسدددديبلة 

دليل السدمعي الدذي اشدرتطوا عليدد  هدذه الرشدط! هدل هددو مدا الدد؟ الددليل السدمعي

 هو يف مقامات العلميات! !. أويف بال الترشي  والعمل 

اي هىل  دددر مددن الت قيددق تددوت، يعنددي هددذه مبابددا تتدداي هىل  دددر مددن الددنفس

هىل  تددال ليرشددح وليقددرر  أوذ ه اندد  أطالدد  العلددب يفددرت   أنواال ضددباط، أمددا 

مجددد ، هدددذا مدددا أيدددرد الكتدددال  أوهيدددون  أن ، وهمدددامجددد أ يصدددد  الكتدددال أن همددداعليدد  

 هذا. يكون

ددا عددن النبددي  أو ددان هددذا  ددر ن،  ه امجدد  هال أا يصددد  الكتددال مدد  دد م حمفوهف

 و ددام أات ب، فهدو الدذي يصدد ، أمدا  د م العلدام  فيجد  التديبدل مد  مقدامه

ا أن طالددددد  العلدددددب ه ا ا يفهدددددب هدددددذا فاتددددد  االسدددددتفادة مدددددن  ثدددددو مدددددن  ددددد  م سدددددابقف

 .امل ققني
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ا فاتدد  االسددتفادة مددن  ثددو مددن الكدد م امل قددق  عنددد  ثددو مددن العلددام  ، أو عفددوف

وسدددبال علميدددة وتارخيدددة معروفدددة،  أ دددوالو قصدددوا يف  أ دددواليف  أصدددابوا الدددذين 

 .مث ف  ا،  د يكون ليس حمدثف او والفات  الت قيق يف بع  

بام مدن املو دوي، ومن املرتول ور، فإ ا استد  أ   بيبباديا من الضعيف 

يشتغلوا بعلدب الروايدة، ولكدن هلدب  د م  ابع  العلام  الذين أبيا فا أربن وهذه 

النظددر فغلدد  عليدد  ،  ددد يكددون لدد  أ ددر باعتبددار اشددتغال  بعلددب أو، أخددرل أ ددواليف 

بتدد  فددار   ثددو مددن  دد م السددلف اوو ، ثددب جتددد ا دد  ب علددب النظددر وعلددب الكدد م

 .يره  عن هذا الرهوي املجمل

 ددددا ابتدددددي يف أ  املعددددايل ا ددددويني  مددددن ، أوبامددددد مددددث ف  أ  ددددام بصددددل مددددن  

ومددا هىل  لددن ب الرسدالة النظاميددة الطريقددة التدي  ددان عليهددا السددلف يف تدرل التيبويددل

 .فهذه  ت  وهذا تاريخ يدخل  ترل هذه ا ادة

والسديام بعدد القدرون اووىل بمثددل ، وهكدذا ينبغدي أن ينظدر هىل أعيدان العلددام  

أمدا  لبددة التقليدد و لبدة التعصدد  فد  شدن أن هددذا ، هدذه النظدرة امل ققددة املعتدلدة

 .من اوسبال التي أدت هىل التيبخر العلمي عند املسلمني يف القرون اوخوة

هدددذا لدددديس  اوشددددخاوأو لدددبع  ،  دددا بدددالغوا يف التعصدددد  لدددبع  الكتدددد  

ني باعتبدددار منددداهخم اعيدددة مدددن بيدددا اوصدددل، ون مدددن اهلددددي العدددام عندددد املسدددلم

 .ما يتعصبون هال للرسو   أهنب أصوهلب
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أن مددددن  ا سدددد م ددددا   ددددر شدددديخ ، وهلددددذا  ددددا   ددددر ابددددن تيميددددة رمحدددد  اب تعدددداىل

لددددديس هلدددددب متبدددددوي أهندددددب  " :أن مدددددن صدددددفاَتب صدددددفات أهدددددل السدددددنة وا امعدددددة  دددددا 

 ."-علي  الص ة والس م-يتعصبون ل  هال رسو  اب

ا فر  بني االعرتا  بني الت فهندا  دام ب راح للكد م املولدفطديبويل بني االفإ ف

وبدني القدرا ة الصد ي ة للكتد ، ، يعب بيبن التعبو املعارص بني  قد   م املولف

يعنددي يكددون  تددال ينبغددي أن يقددرأ  ددرا ة صدد ي ة، أمددا ه ددن تدددير القددرا ة همددا بددني 

و همددا تيبويددل مطلددق هلددذا الكتددال، فهددذا مفددار  ، همددا تعصدد  مطلددق هلددذا الكتددال

 ت قيق.لل

تقدرأ البدن الوليدد بدن رشدد يف  افر ف ، خذ مث ف ه ا  رأت البن الوليد ابن رشد

 لدد فيد  فلسدفة أرسدطو يف ، مثل  تابد  منداهخم اودلدة الدذي بنداه عدىل معند  فلسدفي

 . ظره هىل الرشيعة وما هىل  لن

وأن طريقددددة للجمهددددور وأن ، يعنددددي  دددد م الوليددددد ابددددن رشددددد طريقددددة القددددر ن 

ن  ددان ليسددت طريقددة هباعتبددار  اَتددا و، عليهددا احلكددام  هددي الفا ددلةالطريقددة التددي 

 .احلكام  يف  تاب  هذا ىل  عئيف ا طال، هذه التقارير التي وثنا مناسبةف 

يف  تابد  بدايدة املجتهدد وهدو يدتكلب عدن ، وليد ابن رشددال و تقرأ  أنوبني  

 ،هىل ما يذ ره هنا ليعد أنما يذ ره هنا ال ينبغي  أنمسائل فروي الفق  ال شن 

بدايدددة املجتهدددد وهنايدددة " و دددذلن بتددد  ه ا  دددرأت يف  تابددد  هدددذا يعندددي  تدددال

 .في  أوه  من الت قيق، "املقتصد
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ندددد  يرتدددد  لطالدددد  العلددددب السددددب  أ عنددددده مددددن الت قيددددق اووهدددد خددددص أمددددن  

الكتدد  الفقهيددة التددي تعددني هددذا  أميدد ندد  يعددد مددن أتددرل  وأنددتالعلمددي يف ا دد  ، 

 .الث ثة يف الغال  أو اوربعةر ا    بني املذاه  بالتسمية، فيذ 

وسددب  اخدت فهب  ددذا،  :محددد، ثدب بعددد  لدن يقدو أ ا مداموند   دل مددا يدذ ر  

هدددو  تنظددديب و رتتيددد ، ترتيددد  سدددب  ا ددد   صددد يح لكدددن سدددوا  داخدددل هدددذا 

ندد  هددو سددب  ، أالوليددد يف  تابدد  بدايددة املجتهددد أ ددوهددل السددب  الددذي يددذ ره  :الثنددا 

يف املسددديبلة؟! هدددل بالفعدددل ا ددد  هدددو املوهددد  للخددد  ! أم هدددو سدددب  يف  ا ددد  

 ؟.ا   

ند  سدب  أ بعضهب ييبخذ عىل أن هذا هو املوهد  للخد  ، وبعضدهب يفهدب

الثالثدة  أوالثا يدة  اوسدباليصل هىل درهة االبتدا  و دد يكدون فيد   أنيف ا   ، 

 .يف ا    ن  سبٌ  أن  ال شن أص يح والأو ما هىل  لن، 

يف  تابددد  هدددذا مدددا  تبددد  ابدددن عبدددد الدددب يف   اسدددتقر -رمحددد  اب-الوليدددد أ دددوه دددام 

وهدام  عليد  اوسدبال الفقهيدة التدي أدارهدا عمدر ابدن عبدد ، التنوير بشكل أخدص

ا د   عندد الفقهدا   أسدبالتد  عدىل هدذا عدىل أن هدذه هدي رو، الب يف  تاب  هذا

 يف هذه املسائل.

ليند  بيندة يف القدرا ة لكتد  ، بعىل  ل با  ينبغي لطال  العلدف أن تكدون موا

دا يف بدال ولكند   يف البدال ارتخدر، وهدذا  قدٌق حمالعلام ،  د يكون الرهل ليس حمققف

 .أمر معرو ، ييبذ بعضهب ويكون  د  ل  عىل  تب  الت قيق



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

176 

ا من العلام ، لكن املهب   طالد  العلدب يعدر   أنوهذا موهود يف أعيان أعضف

فقددة ووهدد  امل خالفددة، وه ا خددالف يكددون معتدددالف يف صالفتدد ، وعليدد  فددام وهدد  املوا

أو التتمددددديب لدددددبع  املعددددداين التدددددي يدددددذ رها ، س مدددددن التقييددددددلاجددددديدددددذ ر يف هدددددذه امل

 .املولف

ا، وال   أو السوا  عىل بع    م املولف، وال ينقص  ددر هدذا الكتدال أ ددف

  العلمددي مددن الضددب  ددويٌ يدنقص مقددام الت قيددق يف مولفدد  أو يف  تددال  فسدد ، لكندد  

 دام يشدو املولدف يف مقدمدة  تابد  هىل  ددر ، متدني   لقرا ة هذا العلب الدذي يعدد علدب  

 .هذا العلب وهو العلب يف بال املقاصد

عدىل  دل بدا  هدذا ، فينبغي لطال  العلب أن يبني  عىل فهب مناسد  صد يح 

دد ددا للجملددة التددي  ددا  فيهددا ا ددان ربددام   مف عتددب "العلددب الددذي هددو العلددب امل :معرت ف

هددو العلددب الباعددا " :أعنددي الددذي مدددح اب ورسددول  أهلدد  عددىل ا طدد  ، "ايف 

 .عىل العمل"

وهذا ص يح أن العلدب املمددوح يف الرشديعة بمعند  الدذي أمدر فيد  الرشديعة  

"هدو وسديلة هىل التعبدد  :عا عىل العمل وسبق يف املقدمة السدابعة أند   دا االبهو 

 .ب  ب سب ا   وتعاىل"

قد  مدا معند  أند  باعدا عدىل العمدل، ومدا معند  أن العمدل هندا، هدذا ولكدن يب 

واالشرتال فتفأد بدام  دان مناسدبفا  ا مجا يكون من الكلامت التي يدخلها بع  

 ،  عب."ومعن  هذه ا ملة أن أهل العلب يف طلب " :هلا ثب  ا 
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 )المتن(
 وتصدددديل  عددددىل ثدددد ث، ومعندددد  هددددذه ا ملددددة أن أهددددل العلددددب يف طلبدددد  : ددددا 

 :مرات 

وه ام هدب يف طلبد  يف ، الطالبون ل  و ا تصلوا عىل  امل  بعد :املرتبة اووىل 

واحلدا ، فهدوال  ه ا دخلدوا يف العمدل بد  فبمقت د احلمدل التكليفدي، رتبة التقليدد

 .الرت يبي والرتهيبي

فددد  يكتفدددي العلدددب هددد  ، وعدددىل مقددددار شددددة التصدددديق خدددف ثقدددل التكليدددف 

أو مدا ، أو تع يدر   أو بدد   أو  صداو   من لهدر  ، ر خاري مقول باحلمل دون أمر  خ

تداي هد  هىل ه امدة برهدان عدىل  لدن ه  التجربدة ا اريدة تهرل هذا املجدرل وال 

 .يف ا لق  د أعطت يف هذه املرتبة برها ا ال تتمل متعلقة النقي  بوه   

 )الشرح(
املصدنفني يف هددذا عدىل  دل بدا  الكد م يف رتد  الندداهرين يف العلدب  ثدو مدن 

 ا سدد معمددر ابددن عبددد الددب، وهنددال  دد م لشدديخ  و تكلمددوا عنهددا، هنددال  دد م 

 .ابن تيمي  رمح  اب، وهنال   م لغوهب

بامد الغ ايل ربام رتد  هدذا عدىل  أ وبعضهب ربام رت  هذا  ام هي طريقة  

، يف أخدددددذ العلدددددب، فتجدددددد أن   أن ر بامدددددد يدددددذ أ ددددداتندددددوي النظدددددر هىل املدددددذه  أصددددد ف

 :املذه  ث ثة

م   .مذه  التقليد للعوا

 .بامد أ  ام هي عبارة ا س م، ائلني عن صومذه  ا د  يف دف  ال 
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 .أو مذه  اليقني الذي هو بني العبد وبني رب  

هدا ت  وأهندابامد السب  يف اخت   مدادة  تبد  وطريقتد   أ ووهكذا يفأ 

الدذي بددأ يفصدلها هدب  دوم مدن  اوسداسوهذه الطريقدة يف ، عىل   و هذا السب 

 . ابن سينا وأمثال  ا اا الذين يميلون هىل طريقة ، املتفلسفة

تدددددد  الث ثددددددة التددددددي يددددددذ رها املولددددددف "املرتبددددددة اووىل  :فعددددددىل  ددددددل بددددددا  املرا

 يبند  يشدو هىل املقلددة الدذين ييبخدذون ، والطالبون لد  و دا تصدل عدىل  املد  بعدد"

يتتبعدوا الدددليل يف ن دون أب  ال مدذه  معدنيالفدروي والنتدائخم التدي يقررهدا أصد

 هذا.

ولكدددنهب عدددىل رتبدددة التقليدددد فيددد  ب فدددول أن هدددوال  مدددن أهدددل العلدددب يف ا ملدددة

أو بنتددائخم مددذه  مددن املددذاه  دون ، وهددب ارتخددذون بنتددائخم  ددوم مددن أصدد ااب

 .اوخذ بيبوه  هذا املذه  من بيا الدليل

أد ددد  الرتددد  يف   مددد  بموهددد  هدددذه النتدددائخم مدددن بيدددا الددددليل، فهدددذه  وأ 

 وهي ال شن موهودة عىل مدار التاريخ.
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 )المتن(
دددد، واملرتبددددة الثا يددددة الوا فددددون مندددد  عددددىل براهيندددد  : ددددا  ا عددددن بضددددي  ارتفاعف

 التقليد املجرد.

 )الشرح(
ه ا هذه هي املرتبة الثا يدة، املرتبدة اووىل الطدالبون لد  عدىل وهد  مدن التقليدد، 

اريخ، موهددددودة عددددىل مدددددار التدددداريخ منددددذ أن وهدددذه  ددددام سددددبق هددددي موهددددودة يف التدددد

 .تيبسس الفصل بني املجتهد وبني املقلد

ال جتدد هددذا ، ه ا  ظدرت يف لمددن الصد ابة ريض اب وتعداىل عددنهب أندتوهال  

 رهددد  هىل اموربددد، الوابدددد مدددن الصدد ابة جيتهدددد يف مثدددا  ناال فصددا  أصددد ف وجتدددد أ

 وهلب هرا.ن أ ثر من  ظر م اوربام  ان االهتهاد هنا مر بف ، لئاس وه يف م

وبددني رتبددة االهتهدداد ب لكددن فدديام بعددد أصددبح هنددال ا فصددا  بددني رتبددة التقليددد

اد هجيدمد  أند  هندال شدن  ثدو مدرتدد  ثدو يف ، هذا جمتهدد وهدذا مقلدد :وصار يقا 

أو يف فصدددددل ههدددددة التقليدددددد عدددددن ههدددددة ، متييددددد يف مدددددن  دددددل وهددددد   طرد  ضدددددم ا دددددابطف 

 ا.تطبيقيف  االهتهاد فص ف 

ا يف سددائر بالدد ،  افيهددا املجتهددد جمتهدددف  يكددون  يف سددائر بالدد ، أو يكددون مقلدددف

دددا تعدددر  لددد  مقامدددات تتددداي هىل  ون الوا ددد  أنددد  بتددد  املجتهدددد ب كدددب  و ددد  برشف

 دن عدارصه أو  دن سدبق  يف تتبد   د م لعلد  جيدد  تقليد  وه من أهدل العلدب سدوا ف 

 صري هلذه املسيبلة.

 



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

180 

املسدددديبلة الناللددددة عددددىل  دددد م  ددددوم مددددن  هددددذا ه ا خددددري  دددد م : ائددددل  وقدددد ددددد ي

مدن  االهتهداد ير د  مدن وهد    أنهنا حمدل االعتبدار  : قو ؟ السابقني هذا اهتهاد

 .التقليد، ه ا ما فأ التقليد بيبن  اوخذ بك م السابقني

د اأو االعتبار بك م السابقني، هو ص يح أن هذا لديس تقليددف  لكند  ال اب حمضف

هدددل معنددد  املجتهدددد . . .  دددام هدددي، ملجتهدددد املطلدددقيسدددتغن  عنددد  وهلدددذا ه ا  ندددت ا

تيبهب الفقهيددة أو يف أصددو  الفقدد  ويف ؟ املطلددق أندد  ال ينظددر يف  دد م العلددام  يف تددرا

  وها ليس  ذلن.

بنددد  بكمددد  عدددىل بدددديا ، مدددن القدددرون ربام بتددد  املجتهدددد املطلدددق يف  دددرن  فددد

يف  متقددددددم مدددددن أهدددددل احلدددددديا، ألددددديس واعتمدددددد يف تصددددد يح احلدددددديا عدددددىل عددددداا  

 ؟.تص يح لل ديا  لد هذا العاا

ا ال ينبغددي لطالدد  العلددب أن يفتعددل فواصددل علميددة  ايكددون مدددر ف  أندون ، ه ف

، هدذا ال هشدكا  اوثمدة تقليددف  ابضبطها من بيا ا اهيدة، صد يح أن ثمدة اهتهدادف 

 في ، لكن هو السوا  أعن حمل االهتهاد! وأعن حمل التقليد؟!.

التقليددددد واالهتهددداد الع  ددددة بيدددنهام ع  ددددة  هدددل :هدددذا سددددوا ، السدددوا  الثدددداين

ددا أندد  ه ا وهددد االهتهدداد يف املسدديبلة، ه ا دخددل  تضدداد؟!  ددام هددو الددذي يتبددادر أبيا ف

 ؟.ل هتهادا التقليد يف املسيبلة بوه   ان هذا معار ف 

واهتهداد مدن وهد   خدر، الدذي ، مدن وهد  أم أن املسيبلة  د يكون فيها تقليددٌ  

وهددو مددن ب مددن التقليددد املرشدوي لنداهرون فيهددا عندددهب وهد ٌ أراه أن أ ثدر املسددائل ا
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وأهددددل الفقدددد  ، بددددال اال تدددددا  واوخددددذ بكدددد م السددددلف اوو  مددددن أهددددل احلددددديا

 .وعندهب اهتهاد

أمدددددا أن املسددددديبلة تكدددددون بريمدددددة مدددددن التقليدددددد بمعنددددد  االعتبدددددار بكددددد م العلدددددام   

مدن املجتهددين! أمحد تقدو  أند   ا مامالسابقني فهذا ليس  ذلن، يعني خذ مث ف 

 .ا من فتواهب عب، هو ال شن أن  من أئمة االهتهاد وم   لن جتد أن  ثوف 

وبتدددد  ، وبتدددد  هددددذا يكددددون موهددددود يف مسددددائل مالددددن ويف  دددد م الشددددافعي

 سددددتطي  أن  قددددو  هددددذا موهددددود يف  دددد م  ددددل املتقدددددمني مددددن العلددددام  الددددذين هددددب 

 يعدون يف أوائل طبقات املجتهدين.

بد  يف  امالكف  ، أومحد رمح  ابأنن جتد أن أومعن    باَتب ربام بند  هوا يف هوا

"أدر نددا  : ددا  ددا أو فقهددا  أهددل املدينددة  ددام هددي طريقددة مالددن، ، املسدديبلة عددىل  دد م

هددذا "أدر نددا فقهائنددا يقولددون  لددن" :، بيددنام يقددو  مالددنفقهائنددا يقولددون  لددن"

 ؟.تقليد

س تقليددد لكددن هددذا  كددن تكددون هددذا لددي، ال لدديس تقليددد هددذا : ائددل  ددد يقددو  

هددذا  :ال التقليددد املددذموم   ددن  قددو  : ائددل قددو ه ا رهعددت هىل االصددط ح  ددد ي

ا ا مام  .ون  تتاي هىل دليل يف  م التقليد يف سائر أوهه ، مالن ليس مذمومف

،  قدو   عدب، ال  سدمي "ا؟ "ألديس الفا دل أال  سدمي تقليددف  : ائدل  د يقو 

دددا، ه  تقليدددد  سدددمي ، هدددذه التسدددميات أا  ال شدددن، ون  لمدددة ا ف  تددددا  سدددمي تباعف

 ا سقاط.فإهنا تذ ر يف حمل ، التقليد ه ا   رت يف الغال 
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لكدددن يبقددد  مدددا هدددو ا دددد  ارتن عدددىل اولفددداظ هدددل يسدددم  أو ال يسدددم ،  دددام  

ا، أنددد   دددل مدددا  ا دددت الكلمدددة أا  وأفصدددح يف املعنددد ،  ا  مدددن أ  دددرت سدددابقف

 .نس  يف التعبوبيا الرش  وأفصح من بيا اللغة فهي أ

أمحدد يسديب  مدث ف  ا مدامهذا املدنهخم معدرو  لكدن بيدنام يدذ ر مالدن هدذا أو  

ا  ه ا ،  ضددددا  احلددددائ  مددددن صدددد ة الظهددددريف  يف احلددددي  يف مجدددد  احلددددائ ، أو عفددددوف

عبددد  أ ددااحلددائ  يددا ؟! طهددرت يف و ددت الع دد مددا دليلدد  مددا وههدد  يددا أ ددا عبددد اب

 ظهر!  ا   عب.اب ه ا طهرت يف و ت الع  تصع ال

ا يف  ضا  احلائ  لص ة الظهر ه ا طهرت يف و ت الع د، مدا دليدل  وعفوف

ما وهه  يا أ ا عبد اب، احلائ  يا أ ا عبد اب ه ا طهرت يف و دت الع د تصدع 

ا ما وهه  يا عبد اب ما ا  ا ؟. :الظهر؟  ا    عب ه ف

النبددي  ددذا فتقددو  أندد  هددل رول ابددن عبدداس هددل النددي  ددذا أو روي عددن  : ددا  

 ددددا لل سدددن، عامدددة التددددابعني عدددىل هدددذا القددددو   :اهتهدددد يف الددددليل الددددنص، ال  دددا 

يقو  ا مام أمحد هذا وييبخذ بك م مجهور وعامة التدابعني وجيعلد  هدو الوهد   دا 

ا وال ،  يل ل  ما وهه  ا؟.ما هذا يسم  تقليدف  يسم  تقليدف

هدذا بسدن هتبداي هدذا ، تفا  اسبة هذا اهذا ا تدا  هذه التسمية املن :أنا أ و  

ا مدا هدو املعند  الدذي  دا ا ، بسن تو و، لكن يبق  املهب بتد  لدو مدا سدم  تقليددف

يعندددي ب  قدددو  هدددا  ددد م؟ ون الدددبع  العدددام االعتبدددار بكددد م السدددابقني مدددن العلدددام 

 .صار مصطلح التقليد وباعد عن  مباعدة  و رشيدة و و محيدة
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التقليددد املدددذموم   ددام سددبق التيب يدددد عددىل  لددن أن يفقدد فينبغددي لطالدد  العلددب  

ددا ددا  ، التقليددد املددذموماعف  لمددة التقليددد يف  صددوو الكتددال والسددنة مددا يف واعف

 .وال عىل  مها بالت يح،  ص عىل مدبها بالت يح

هددي اصددط ح عددر ، السدددابقون مددن اوئمددة  املددن وأمحدددد بددن بنبددل هندددوا  

داوخذ من بيا أخدذو اتقلد مالكف  ال تقلدين وال :و ا ، عن التقليد  ا، هدذا منهجف

واملسدددلمون بعامدددة أن ، أو أن يعتدددب طلبدددة العلدددب خاصدددة، صددد يح وجيددد  أن تنبددد 

 .يعرتوا منهخم الدليل

-والتعظدديب لكدد م اب و دد م رسددول  ، وندد  هددو املددنهخم الددذي تعبددده اب بدد  

ا يف هددذا البددال وهلددذا بعدد  العلددام  الددذين محلددوا جتديدددف ، -عليدد  الصدد ة والسدد م

يف هذا الو ت من بيا العنايدة بالددليل هدذا يعدد مدن املقامدات، أو مدن املقامدات 

 .  وا  بار  رون فيها بمقام من ا هذالتي تمد هلب وي

أو الشدديخ الع مددة  ددارص ، -رمحدد  اب- سددامبة الشدديخ عبددد الع يدد  بددن بددال  

ذه العنايددددة جيدددد  أن هددددلكددددن  بالعنايددددة بمقددددام الدددددليل -رمحدددد  اب-الدددددين اولبدددداين 

دإ ن } :ون  دام سدبق أن اب يقدو  يف  تابدة، معتدلدة باملقدام تكون عنايدة منضدبطةف  ف 

بم  ه  ا   و  ون  أ هم ت ب ع  ن ام  ي  ل بم أ  يب وا ل ن  ف اعم
ت ج  م ي سم

 .م50 : القصص {ا 

أن  :ال أبدددد يقدددو ، بيدددنام تنظدددر يف  ددد م املسدددتجيبني مدددن الفقهدددا  والفقهدددا  

أهندددب أصددد ال أهدددوا  هدددذا لددديس  دددذلن،  بهلددد يدددلهدددا  املسدددلمني مدددن املدددذاه   فق

 
 
 ب.بالدليل العام فالذي يقصد هنا أن يكون طال  العلب عىل ا تدا 
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ومدذاهبهب التدي  دد ، ولكن عىل اعتدا  يف تو و العلدام  ويف تدو و   مهدب 

لكيدة، لكدن مدا يف رسدب املدذه  الشدافعية أو احلنفيدة أو ا ا -رمحهدب اب-الفقها  

ه ددام التعصدد  ال يكددون هال لل ددق الددذي ال ييب يدد  الباطددل ،  دددعو أبددد هىل التعصدد 

 .وهو الكتال والسنة

لكدددن تعدددر  أندددت أن الددددليل مدددن الكتدددال أو مدددن السدددنة لددديس ا شدددكا  يف  

وهال لددو  ددان اومددر ال يعددود هىل  لددن  ددا ، ا شددكا  يف الداللددة وفقدد  الداللددة، هددذا

 .-ريض اب تعاىل عنهب-بل  ا اختلف الص ابة، ملجتهدوناختلف الفقها  وا

ا مسدديبلة التقليددد ينبغددي أن توخددذ النظددر فيهددا باعتدددا   ومسدديبلة االهتهدداد ، فددإ ف

وأنددت تددرل ، وال يصددل هىل مقددام االهتهدداد هال ملددن وصددل عنددده  دددٌر مددن ا مكددان

   دددددروا لددددد ، بتددددد  اوصدددددوليون أو بتددددد  اوصدددددوليني  دددددا تكلمدددددوا عدددددن االهتهددددداد

 .اوطفا بالغة ا     يف  وَتا وشدَتا

من بيا من يصل هىل رتبدة االهتهداد مدن بيدا العلدب باحلدديا، وبدديا  

احلد   واحلدرام، وعلمدد  بلسدان العددرل وعلمد  بكدذا وعلمدد  بكدذا، اوط بالغددة 

من بيا الت صديل هلدا فهدذا املدنهخم ينبغدي لطالد  العلدب أن ، القوة وبالغة الشدة

 يكون معتدالف يف اعتباره ويف  ظره  عب.يكون حمكامف وأن 

هددددب الوا فددددون مندددد  عددددىل براهيندددد ب يعنددددي الددددذي ال ييبخددددذ  :املرتبددددة الثا يددددة  ددددا 

وه ام ينظر يف دليل احلكب سول  ان هدذا النظدر يف دليدل احلكدب ، بالتقليد امل  

 .أو تتبع  يف   م  وه من الفقها ، من داخل مذه  معني من مذاه  الفقها 
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علب بالددليل الشدن أند  أا  مدن العلدب بداحلكب دون العلدب بدليلد ، فإن ال 

؟ بدليلددد  هدددذا هدددو اوصدددل يف يبعشواوصدددل يف طالددد  العلدددب أنددد  يعدددر  احلكدددب بددد

 طال  العلب أن يعر  احلكب ويعر  الدليل علي .

أن تتبدددددد  اودلددددددة يطددددددو ، يقددددددو  يف الغالدددددد  أن املسددددددائل  :و ددددددد يقددددددو   ائددددددل

 نيأو دليلددد، بددددليل تبتددددئدلدددة  دددل مسددديبلة تدددرل وخاصدددة مسدددائل الفدددروي أصدددو  أ

 .ويكون ما بعدها من الدالئل التي تذ ر هي من بال االستمناس

يعني مث ف ه ا  ظرت يف   م بع  البابثني اليدوم الدذين ييبخدذون با ملدة  

عندد مدذه  معدني  الشدافعية أو احلنبليدة ،  ل أوه  االسدتدال  عدىل هدذه املسديبلة

اسددددتد  احلنفيددددة بيبدلددددة ثددددب جتددددد أن البابددددا أو الندددداهر مجدددد   :فيقولددددون، أو احلنفيددددة

 بض  عرش دلي ف هلذا املذه  عىل هذا احلكب الفقهي.

أو ، تدددرل هدددو يف احلقيقدددة عدددن الددددليل املدددوثر يف احلكدددب عنددددهب دليدددٌل وابدددد 

بمعند  لددو ا ، ؟ االسددتمناس التدي يدذ رأعدشدلدي ن فيبقد  مدا بعددها هددي مدن بدال 

 .من أصل  قو والثاين ا يتوه  اليوهد الدليل اوو  

وهلذا أنت تعر  أن يف الرشيعة  قواعد احلكب يوّلد من الددليل الوابدد أو  

املهددب أن طالدد  العلددب يعددر  أصددو   اال يوّلددد مندد ؟ يوّلددد مددن الدددليل الوابددد فددإ ف 

وأما تتبد  اووهد  والتعلدي ت فهدذه تكدون ب سد  املقامدات املناسدبة هلدا ، اودلة

 أو   و  لن.  عب. يف الب وث
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 )المتن(
بمثابدة اومدور ، ا مدن اووصدا  الثابتدةالدذين صدار هلدب العلدب وصدفف  :والثالثدة

 .البدهيية يف املعقوالت اوو ، أو تقاراا وال ينظر هىل طريق بصوهلاب

 )الشرح(
ا مددن اووصددا  الثابتددة، الددذين صددار هلددب العلددب وصددفف  : عددب املرتبددة الثالثددةأي 

ا هلددب بمعندد  أهنددب سددموا علددام لدديس  صددد املصددنف  فددإن هددذا ، هنددا أندد  صددار وصددفف

 .ليس هو املوثر والناس  د ي يدون أو ينقصون يف تسمية أو وصف ارتخرين

ا هلدددب -رمحددد  اب-وه دددام مقصدددوده   بمعنددد  أنددد  صددددار ، أن العلدددب صددددار وصدددفف

ددا عددىل بسددن الفقدد  وعددىل بسددن الفهددب يف العلددب، وهددذا أمددٌر يكددون للبرشدد  مطبوعف

 .س بت  يف أمور صناعتهبوللنا

، فتجد أن البع  ييبخذ علامف من العلوم عىل  دوي مدن اوخدذ بنتائجد  العامدة 

بتد  يف الباهدني فدإ ام ، وارتخر ييبخذ بع  الباهني عليها ولكن  يف رتبة التقليد

لكددددن جتددددد أن ب تكددددي الدددددليل الددددذي عيندددد  صدددداب  االختصدددداو يف هددددذا العلددددب

 بسن الضب  هلذا العلب ومدار   ومعا ي . البع  يكون  يبن   د ط ب  عىل

وفيام أرل أن املقدام اوو  ، يف علب الرشيعة وهو أهل العلوم هذا مقاٌم ييبذ

أو الرتبة اووىل يف   م أ  هس ا  والرتبة الثا يدة ا تسدال، هدي فيهدا توفيدق مدن 

 .اب باعتبار اومور العامة للعباد أن  بإ ن اب وبيبمره وبتوفيق 
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ا ب الرتبددة الثالثددة بددال السددداد فيهددا واالختصدداو ا هلددي لكددن  يكددون متميدد ف

بمعندد  أندد  يف اوو   كددن بعدد  ، عدن أو تصددل ال يت صددل بم دد  اال تسدال

 الناس تفظ الفروي بفظفا ويكاد  هن  هىل فهو ا تس  هذا.

ويف الرتبدددة الثا يدددة يدددت فظ اودلدددة هىل  خدددره بتددد  تفدددظ الددددليل واحلكدددب مدددن 

عدب أ دو هسد ا  يف بعد   د ٌم لد  يلكن الفق  يف العلب فق   ام يكون  بعلب معني

ددا أن يكددون يف صددفات. .  ومددن  : ددا . فقدد   فددس الشدداري،  ددام يعددب ا ددويني أبيا ف

 .صفات  عندي أن يكون فقي  النفس

طي  من هو الدذي فقيد  الدنفس؟ هدذا اال تسدال تدرل فقد  الدنفس الكامدل  

لق عىل هذه الصفة، عقلد  فيد  شدط ، ، قلكن بع  الناس خلق  اب أمح يعني خ 

عقلدددد  فيدددد   دددديق،  ددددام أن بعدددد  الندددداس أ دددداه اب ملكددددة احلفددددظ وارتخددددر أ دددداه اب 

 دون  لن.خ   أو 

يعندي ، فهكذا من خلق  ن خلق اب  ام أن بع  الناس الشدجاعة طبد  فيد 

 - عندددد ريض اب تعدددداىل-ه ا  ظددددرت مددددث ف يف محدددد ة بددددن عبددددد اب بددددن عبددددد املطلدددد  

عندددده ملكدددة  -ريض اب تعددداىل عنددد -ليتددد هاهكدددذا طبددد  عدددىل الشدددجاعة بتددد  يف ه

 .الشجاعة
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مددر ، مددا يكددون هلددا ا تسددال أو ريا ددة معينددة وتطبيددق معددني  ددا بع  لددو أن شخصف

مثددل ه ا تكلمددت عددن ، أو يف لما دد   لددده أو يف الع دد احلدددثي ال هددو لدديس  ددذلن

ددددب  " :اوشدددخم  دددا هددددا  هىل النبدددي  دددا  :الشدددعرا  لم
ام  ا    احلم  دددب ه 

ت نيم  ت   دددل  صم يددددن  خ 
ه ن  ف 

اوم ن اة  "  .و 

فدبع  ب الناس  ام تعرفون متفاوتون يف طباعهب ويف الكدوامن عنددهب افإ ف  

ددا مائلددة هىل  ددا فا ددلة،  فسدد  معتدلددة،  فسف ددا، أ دداه اب  فسف الندداس أ دداه اب عقدد ف فقيهف

 .هنا يكمل هذا املعن  بسن النظر، هذا موهود وهلذا اال تسال

عدىل  أ دوا هدو أهندب ، لكن ولعل من أسبال ههدور  ثدو مدن العلدب يف التداريخ 

يعنددي أهنددب مددا ا تسددبوه مددن  ثددو مددن العلددب وتعبددوا يف مجعدد  واسددتقرا ه ، هدذا املقددام

 وهىل  خره.

هال أهندددب مسدددددون للصدددفات التدددي خلقهدددب اب عليهدددا مددد  توفيدددق اب هلدددب،  

يددا » : ددان يددو  عددع بيبندد  يقددو  -عليدد  الصدد ة والسدد م-سددو  وهلددذا جتددد أن الر

 -رمحهددب اب-يف السددداد جتددد أن بعدد  العلددام  ، «ع أهدددين وسددددين عددع  ددل

بددات التددي يقوهلددا والكلددامت التددي يقوهلددا ، فيدد  سددداد  ددو اعتيددادي مددن بيددا ا وا

 .هىل  خره

كددددد م لكبدددددار  ، جدددددد أن بعضدددددهب ربدددددام مدددددث ف  ددددد م لدددددبع  العلدددددام  وهلدددددذا  

أو مددددا هىل  لددددن ب كددددب ، الصدددد ابة أو   ددددو  لددددن بدددديبن عليدددد  مسدددد ة أو أ ددددر النبددددوة

سن فقهب يف النصوو  . راب من النصوو، ب 
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ين  » :ا ظر هىل النبي  فس   ا  ا    الد 
هم   يف  ق  ف  ا ي  ف وم  خ 

 ا    ب   
د  ر  نم ي   : دا  دا  «م 

نم ا»
ي ا    ب    م 

ث ن  ع  ا ب  ث ل  م  المع لمب  م  ل و  يما  » ام يف بديا أ  موس  ، «هلم د  ث ل  المغ  م    

ا نمه 
ان  م  ا ف ك  ال  أ رم ف و  أ ص 

ث   .فذ ر أن اور  أصنا ، «المك 

ا، هددب هكددذا ثبددتهب   ا الصددفة أو الرتبددة الثالثددة الددذين صددار هلددب العلددب وصددفف فددإ ف

يددا جيعددل هددذا واب أعلددب ب، وخلددق فدديهب هددذه الصدفات -سدب ا   وتعدداىل-اب 

ويف  فدوس أهدل العلدب املقيمدني ، املواث من مواث اونبيا  يف  فدوس الصداحلني

 ل  عىل بق مقام.

تمددل » : ددام تعرفو دد  وهن  ددان يف ثبوتدد   ثددٌو مددن النظددريددرول  ويف بددديا  

فمددن معدداين العدداا الراسددخ والعدداا الربدداين أن ، «هددذا العلددب مددن  ددل خلددف عدولدد 

دددداو، تكددددون  فسدددد  فقيهددددة وهنددددب ، بالعبددددارة الرشددددعية وهبلدددد  اب أن يكددددون مطبوعف

يقولون أن الطب   ام يذ رون بع  أهل اللغدة أن الطبد  يكدون يف اومدور السديمة 

 .ويف الصفات السيمة

ددوا  بم } :وهددذا الددذي يدديبذ   ددره يف القدددر ن  ل  ئ    ددىل  دد   اب  ع  ب 
، م108 : الن دددل{ط 

وا عددىل  ثددو مددن هددذا الفقدد  لددقددو   ددد هبيكددون يف ا ددو، فعددىل  ددل بددا    لوا بدد

 الرشيف الذي هو فق  النفس،  عب.
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 )المتن(
 .املقدمة التاسعة : ا 

 )الشرح(
لدد   دد م يف امل ددل الددذي  -رمحدد  اب-ومددن تتمدديب هددذا الكدد م أن ابددن تيميددة 

سدددددب ا   -هدددددو  فدددددس العددددداا وبقدددددل العددددداا ويف الددددددليل الدددددذي هدددددو مدددددن عندددددد اب 

ن -وتعاىل  .ة تابفا وس 

 :أن الصددلة بيدنهام مبنيددة عددىل مثددا ، يقددو  -رمحدد  اب-فيقدو  شدديخ ا سدد م  

ددنة مددن بيددا هددي أدلددة الشدداري وأدلددة الرشدديعة، يقددو  هددي بمثابددة  أن الكتددال والس 

النددور ويقددو  وحمددل القابددل الددذي هددو عقددل و فددس العدداا أو الفقيدد  أو املشدداهد أو 

 .الناهر بوه  عام

ددددا بديددددد مددددن بيددددا هددددي بمثابددددة الب دددد يقددددو :يقددددو    فمددددن  ددددان عنددددده ب ف

و دددان الندددور بولددد  تدددام ا اا  أو تدددام الوهدددود يقدددو  فيكدددون هدرا ددد  ، ا درال

 .وب س  مادة النور، من  وه ب س   وة ا بصارأ ب  و ظره لألشيا  

ا، مددا أ دداه  بيدد  يقددو  ون اب سددب ا   وتعدداىل ثددام   :ومددا أندد   عددىل  بددي ثددب  ددورف

ن ددد} ين   م 
ددذ  دد   ف ال  ع  نددد     م  ي  أ 

دددذ  م الن ددور  ال  دددوا ب ع  ات  ددوه  و  وه  و       ر  ددد   ع   و 
م ب دد    : اوعدددرا {وا

  ا}، م157
ب اد 
نم ع 
ا   م  ن   ش   م 

ي ب    مد  ا هن  ن اه    ورف لم ع  ن ه 
ئك  ل   .م52 : الشورل{و 

دد   :فيقددو ، أندد   دد   عددىل النبددي اددذه التسددمية يمفهددذا رصيددح يف القددر ن أندد  س 

؟ أعدشوعقدل ا  سدان و فسد  بمثابدة ،  النور هو عىل مثل النور اذا االعتبدارهو 

 .فبعضهب في   عف من ههة العقل ومن ههة ا ضباط النفس :الب ، يقو 
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فمهددام أخددذ مددن العلددب ال جتددد أندد  ،  اوعشدد  الددذي أمامدد   ددوٌر  ثددو :فيقددو 

الكو يدة يف بقد  فيهدا  خري هىل مقام االهتهداد ومقدام السدداد يف العلدبب ون ا دادة

 .؟ فيها  عف ا ادة الكو ية يف بق  فيها  عفأعش

لق أو هكدذا خلقد  اب، يقدو   مثدل اوعشد  مهدام  دان الندور بولد   :هكذا خ 

وباملقابدددل ، لددديس  دددذلن :مضددديمفا هدددل ينتفددد  بددد   ا تفددداي بديدددد الب ددد؟ ا دددوال

ددا وعقدد ف  بدددالئل الرشدديعة ولكددن معرفتدد  ، يقددو  ربددام  ددان بعدد  الندداس أوذ  فسف

 .وتتبعها  ليل

فهددو   ديددد الب دد الددذي عنددده مددا ا؟  ددوٌر لدديس بددالكثو فقددوة ب دده تفيددده  

هنا الشن لكن يبقد  أند  ينقصد  مدادة  ثدوة مدن الندور  دد فاتتد  وعدىل هدذا ا دتظب، 

 :وعىل هذا ا تظب يف الرتتي ،  عب   ن  ذ ر هذا ومرين

ومدددر مدددن بيدددا أنددد  ينبغدددي لددد  أن اومدددر اوو  أن طالددد  العلدددب مددددرل هدددذا ا

ويتيبمددل فيهددا تدديبم ف عددادالف ال جيعددل ارتخددرين هددب الددذين تكمددون ، ينظددر هىل  فسدد 

 .علي  بيبن  فقيٌ  أو عا ل أو ليس  ذلن

يتيبمدددددل يف  فسددددد  وهدددددو أدرل بنفسددددد  مدددددن  دددددوه، فيددددد ن القدددددو  الدددددذي يقولددددد   

دددا} :ب سددد  مدددا أ ددداه اب ون اب يقدددو   م 
بم يف  دددو    ي بمل  بم  ل  دددا   هدددذا  م165 : اونعدددام{ ت 

 سب .



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

192 

و لدددن لددديعلب طالددد  العلدددب أو لددديعلب النددداهر يف العلدددب  :السدددب  الثددداين يقدددا 

ددا أن سددول  ددان يف هعددداد الطالدد  أو بتدد  يف هعددداد العلددام  ينبغددي أن هددذا ، عمومف

 .املعن  ال يفار  بت  الكبار  ن أصب وا من االهتهاد والعلب هىل  خره

ا بل مقام التوفيدق فيد  والتسدديد فيد  مدن اب وأن العلب ليس ا   -تسابفا حمضف

وا ف ين ددددا } :أصددددل، وفعددددل العبددددد هددددو مددددن بددددال -سددددب ا   وتعدددداىل ددددد  اه  ين  ه 
ددددذ  ال  و 

ن ا دددب ل  بم س  ن ه  ي 
دددد  ن هم فالعبددددد ينبغدددي لددد  وعنددددد طالددد  العلدددب خاصددددة ، م69 : العنكبدددوت{ل 

فدديام يقولدد  وفدديام ييبخددذه مددن ، ينبغددي لدد  أن يكثددر مددن سددوا  اب التثبيددت والتوفيددق

 العلب وفيام يقول  من احلكبب.

هم   » :هو املسدد للعباد -سب ا   وتعاىل-ون اب   ق  ف  ا ي  ف وم  خ 
 ا    ب   

د  ر  نم ي  وم 

ين    الدددددد 
يف  ع فقهددددد   » :وأن يددددددعو بدددددام  دددددان النبدددددي يددددددعو بددددد  البدددددن عبددددداس، «يف 

لدددددينب ون اال تسددددال يف العلددددب لدددديس فيسدددديب  ربدددد  أن يرل دددد  الفقدددد  يف ا، «الدددددين

ا  .اال تسال وبده ال يكفي، جم يف

ون ا  سددان ه ا و ددل أمددر  فسدد  و ولدد  يف العلددب هىل اال تسددال فإ دد  يفوتدد   

ا مددن الت قيددق وهدذا معددرو  يف التدداريخ ا ظدروا يف تدداريخ املسددلمني  لدد  هىل ،  ثدوف

ا بدددني يف تصددديل بتددد  صدددار هلدددب الدددذين امتدددالوا بقدددوة االهتهددداد و دددوة العلدددب ب أ دددرف

 مسائل العلب وترتيب  و و  لن.
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دا، مدا ا؟ مدن أئمدة الصداحلني، ا درأ مدث ف يف   ا ر وا يف سو جتد أهنب  دا وا  ومف

وأئمدة احلدديا ، ترمجة الشافعي أو يف ترمجة مالن وأمحدد وأ  بنيفدة واوولاعدي

 وأئمة الفق  وما هىل  لن.

قبلددني هىل راددب، ههنددب  ددا وا يسددارعون يف جتددد أهنددب  ددا وا صدداحلني،  ددا تني، م 

هنددددب  ددددا وا مسددددارعون يف ه } :ا ددددوات، اونبيددددا  وهددددب أنبيددددا  اب يصددددفو بددددذلن

ددد ناا دددوات ويددددعو  دددا ورهبف ، فا  بدددا  عدددىل اب سدددب ا   وتعددداىل والصدددد  {ار بف

 م  اب هو من أخص املوهبات لت صيل العلب وتقيق ،  عب.

 )المتن(
مدن العلدب مدا هدو مدن صدل  العلدب، ومند  مدا هدو ملدح ، اسدعةاملقدمة الت : ا 

 .العلب ال من صلب ، ومن  ما ليس من صلب  وال مل  ، فهذه ث ثة أ سام

 )الشرح(
أو  درأه  ارئندا ،  عب وهذه املقدمة من بيا ا ملة فيها اووىل وأن مدا   دره

 ،أن يعرفهاالكريب هي من الرتاتي  العلمية الفا لة التي ينبغي لطال  العلب 

أو مددن صددل  العلددب ٌ ، أن مددن العلددب  ددام هددي عبددارة أ  هسدد ا  مددا هددو صددل

لح العلب ومن  ما ليس من هذا وال هذا  .ومن  ما هو من م 

أن يقصددد ابتدددا ف هىل تصدديل مددا ، و نتيجددة هلددذا الكدد م ينبغددي لطالدد  العلددب 

ل  العلب لدح العلدب فضد ف عدام، هو من ص  ،  بعدد  لدن بل أن يشدتغل بدام هدو مدن م 

و إشددارة أخددرل بعبددارة أخددرل ينبغددي لطالدد  العلددب أن يبدددأ بم كددامت العلددب يف 

 . ل بال
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وأن يغلدد  عليدد  يف طلبدد  للعلددب االشددتغا  بددامل كامتب وندد  ه ا  لدد  عليدد   

ولكنددد  لددديس مدددن أصدددو  ، االشدددتغا  بمتشددداب  العلدددب أو بدددام  دددد ال يسدددم  متشددداافا

ل دد   دد فددإن هددذا ال خرههددا ملددن وال ينتهددي هىل ، ندد التعبددو عام هددو العلددب وصددل  م 

 .علب مهام ا شغل بالعلب

وبيدددداة أصدددد اب  الددددذين ، وأنددددتب تعرفددددون يف اسددددتقرا  ا  سددددان حليدددداة الندددداس 

يف بضدارات املجدالس العلميدة ، يقار و   يف طلد  العلدب وهالسدهب وبداحهب

ا باملجدا لس ومدا هىل يف بضور املجدالس العلميدة، جتدد أن رهداالف  دد اشدتغلوا  ثدوف

 . لن

لددح العلددب ، ولكددنهب  لدد  علدديهب التتبدد  رتبدداد مددن املسددائل  أو مددا هددي مددن م 

أو مددا هددو مددن متشدداب  العلددب أو مشددرتل العلددب الددذي تتدداي هىل تصدديل مددن بيددا 

، متييدد  اولفدداظ  بددل  ددل ي ، لكددنهب ا يشددتغلوا بيبصددو  العلددب وحمكامتدد  وصددلب 

وأن يعو ددوا مددن ييبخددذ عددنهب العلددب ، وا بدد وهددذا معندداه ينبغددي لطلبددة العلددب أن يعندد

 علي .

ددددا عددددن اوصددددو  يف العلددددب هددددذه وسددددبق بعدددد  ، خددددذ مددددث ف ه ا تكلمددددت أبيا ف

عددددد يف مددددنهخم طالدددد  ، املجدددالس التددددي خصصددددت هلدددذا و  ددددرت فيهددددا بعددد  القوا

، العلددب، مددا ينبغددي لطالدد  العلددب أندد  يقبددل يكددون مددن اوسددا  أندد  تفددظ القددر ن

 .هذا من أساس العلب عندهب
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وسددييب ي  يددوم ، ا هددو لددو يشددتغل باملجددالس العلميددة ويقددرأ يف  تدد  الفقهددا ه ف 

يقدددو  هدددذا بددد   وهدددذا بدددرام تفدددظ القدددر ن هدددذا مقدددام حوري يف العلدددب، فمدددن 

ا نة أ ل ما يكون أن  يستقرأ الكتد  السدتة اسدتقرا ف بتد  لدو  ، يعنديبيا  ت  الس 

 .ما بفظ يستقرأ هذه الكت 

يف  -عليددد  الصددد ة والسددد م-عدددىل  ددد م الشددداري يطلددد  عدددىل اودلدددة، يطلددد   

وصددددلت يف روايتنددددا يف الروايددددة هلينددددا وهددددي الكتدددد  السددددتة ، أخددددص الكتدددد  روايددددةف 

وينبغدددددي أن ي يدددددد عدددددن  لدددددن، يقدددددرأ يف الكتددددد  التدددددي  صدددددها احل فددددداظ ، املعروفدددددة

 .ديا اوبكامابأاملتيبخرون يف 

م   مددددن الكتددد  التددددي أو  دددوه ، أو  غدددوه  ملتقدددد  اوخبدددار مددددث ف  بلدددوش املددددرا

مجعددت أباديددا يف أدلددة اوبكددام، يقددرأ مددث ف يف بعدد  اومهددات مددن  تدد  الفقدد ، 

مددن  تدد  التفسددو، مددن  تدد  أصددو  الفقدد ، هىل  خددره و بددل  لددن يف  تدد  أصددو  

 الدين والعقائد.

أو يغل  عدىل و تد  ، أن يقبل طال  العلب عىل القرا ة وأما أن  يكثر يف و ت  

لدح العلدب ربدام، أو مدن متشداب  العلدب  ا د  واوخذ والعطدا  يف مسدائل هدي مدن م 

 فإن هذا هو الذي يفوت عىل طال  العلب الت قيق واالستفادة من العلب  عب.
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 )المتن(
هو اوصل واملعتمدد، والدذي عليد  مددار الطلد ، وهليد   :القسب اوو  : ا 

ددددا هىل أصددددل  طعدددد ي، تنتهددددي مقاصددددد الراسددددخني، و لددددن مددددا  ددددان  طعيددددا أو راهعف

والرشدددديعة املبار ددددة امل مديددددة من لددددة عددددىل هددددذا الوهدددد ، وهلددددذا  ا ددددت حمفوهددددة يف 

 .أصوهلا وفروعها

 )الشرح(
 ليدددل تدددرل يف  ددد م العلدددام  ، والتعبدددو عدددن الرشددديعة أو عدددن اومدددة امل مديدددة

ددب عددن دا أندد  ع  ددا ، ويكدون هددذا الددذ ر مددن مدا  ددد تتاهدد  طالدد  علددب أبيا ف ون أبيا ف

دددداالددددبع  ينفددددي هددددذا التع أندددد  لدددديس بمناسدددد  أو ا يوهددددد مددددن  :ويقددددو ، بددددو مطلقف

 السابقني من عب، بل وهد هذا التعبو ولكن   ليل،  عب.

 )المتن(
دد   حل  دداف ظ ون  } : ددام  ددا  اب تعدداىل ددا ل  ه    ر  و  ن ددا الددذ  م لم ددن       ددا    م ب  م 9 :  احلجددر{ه   

ارين، وهددددددددي وهنددددددددا ترهدددددددد  هىل بفددددددددظ املقاصددددددددد التددددددددي اددددددددا يكددددددددون صدددددددد ح الددددددددد

 الروريات، واحلاهيات، والت سينات.

 )الشرح(
سدددبق ا شدددارة هىل مجلدددة مدددن املقصدددود يف معنددد  الردددوريات، واحلاهيدددات، 

 وعند   رهب الروريات يريدون اا الكليات ا مس،  عب.، والت سينات
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 )المتن(
فهددددا، وهددددي أصددددو  الرشدددديعة، و ددددد  ددددام  هلددددا، ومددددتمبٌ  ومددددا هددددو مكمددددٌل   وطرا

القطعددي عددىل اعتبارهددا، وسددائر الفددروي مسددتندة هليهدداب فدد  هشددكا  يف أهنددا البهدان 

 علب أصيل راسخ اوساس ثابت اور ان.

ال عقلية، فالو عيات  د جتداري العقليدات يف هفدادة  هذا وهن  ا ت و عيةف 

العلددب القطعدددي، وعلدددب الرشدديعة مدددن مجلتهددداب ه  العلدددب اددا مسدددتفاد مدددن االسدددتقرا  

 .العام الناهب

 شرح()ال
ومسددددتفادة مددددن القطعددددي، يقددددو  أن صددددل   هددددذا يف بيددددان وهدددد   وهنددددا  طعيددددةف 

 .العلب هو ما  ان  طعي أو مستفاد من القطعي وحمصل من ههت   عب

 )المتن(
دهدددا،  : دددا  ه  العلدددب ادددا مسدددتفاد مدددن االسدددتقرا  العدددام النددداهب وشدددتات أفرا

لائلدددددة، وال  بتدددد  تصددددو يف العقددددل جمموعددددة يف  ليددددات مطددددردة عامددددة، ثابتددددة  ددددو

 متبدلة، وبا مة  و حمكوم عليها، وهذه خواو الكليات العقليات.

ددداب فدددإن الكليددددات العقليدددة مقتبسددددة مدددن الوهدددود، وهددددو أمدددر و ددددعي ال  وأعضف

 عقعب فاستوت م  الكليات الرشعية اذا االعتبار، وارتف  الفر  بينهام.

 :ان يمتال عن  وه :ا هلذا القسب خواو ث ثفإ ف 

د، فلددددذلن هددددرت اوبكددددام الرشددددعية يف أفعددددا   :هبددددداها العمددددوم واالطددددرا

 .املكلفني عىل ا ط  
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 )الشرح(
مبدنّي أن مددا سددامي صددل  العلددب والقطعدي واملسددتفاد مندد  فيدد  ثدد ث خددواو، 

لدح العلدب أو دو د  أراد بلدن ، أو أن  يمتال بث ث ههات ال تق  يف  وه هدو مدن مف

يدددات وامل صددددل مدددن القطعدددي يمتددددال يف أن هدددذه القطع :ههندددا مطدددردة عامدددة فيقددددو 

 .ا هة اووىل بيبن  مطرٌد عام أي ال يدخل  التيبخر

د يعنددي أندد  يتسلسددل معددن يف املعندد  ويف سددائر مددوارده   :الثا يددة، فددإن االطددرا

ا هة الثا ية   ر ههندا ثابتدة ال تد و ب وهندا ليسدت حمصدلة باالهتهداد الدذي يدخلد  

هدو  طعدي وهلدذا هدي  واعدد أو معداين تكدون التغيو ويدخل  الصوال وا طيب بل 

 من حمل ا مجاي أو  ا هي يف بكب  لن.

الثبددوت مددن  ددو  :الثالددا،  ددا  ههنددا با مددة الثالددا مددن الصددفات الثا يددة  ددا 

ا علي  :ثب  ا ، لوا  وال الدذي هدو ، الثالا أو الثالثة  ون العلب با امف ال حمكومف

ل  فهو احلا ب يعني أهنا هي التدي يعلد وهدي املفأدة ، ب ادا اوبكدام اوخدرلص 

 لغوها من مقام العلب،  عب.

 )المتن(
لدح العلدب ال يف صدلب   -والقسب الثاين  : ا  مدا ا يكدن  :-وهدو املعددود يف م 

ا هىل أصل  طعي، بل هىل هندي، أو  دان راهعدا هىل  طعدي هال أند    طعيفا، وال راهعف

 .صة وابدة ب فهو صيلختلف عن  خاصة من تلن ا واو أو أ ثر من خا
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 )الشرح(
ل دد  هددو ، أن هددذا مددن صددل  العلددب :هددو احلقيقددة املهددب بيددنام تقددو  أو مددن م 

ا، هدددو تنبيددد  بسدددن للنددداهر يف العلدددب أن العلدددب منددد  مدددا هدددو ،  تقسددديب  دددام   دددر سدددابقف

لدٌح، ومدا لديس مدن هدذا وال  من  ما هو صدلٌ   :أصل ومن  ما دون  لن وتقو  وم 

 من هذا.

شدددارات التدددي أشدددار هليهدددا امل ققدددون  ددديب  هسددد ا  و دددوه، هدددذا  لددد  مدددن ا 

لكن يبق  أن ما ي عب عند  بيبند  راهدٌ  هىل القطعدي، مدا معند  الرهدوي هىل القطعيدة؟ 

هدددل املقصدددود التوّلدددد مدددن القطعيدددات فيكدددون هدددذا مدددن  دددمن املدددذ ور يف صدددل  

 العلب؟.

لدددح أو أن التوّلدددد مدددن القطعيدددات هىل درهدددة الظنيدددات يكدددون هدددذا مدددن بدددال  م 

ا عدىل هدواهر اولفداظ التدي  العلب؟ هذا ال ينبغدي لطالد  العلدب أن يفصدل فيد  بندا ف

دلب .  :يذ رها املولف بيدنام يقدو  لدح العلدب ال يف ص  أن الظنيدات تكدون هدي مدن م 

ه ا ما أريد ههنا ليست من صلب  بمعن  ههنا دون القطعي فهذا ص يح، لكدن ههندا 

لدددح العلدددب بمعنددد  ههندددا ليسدددت أصددد ف  فيبندددت تعدددر  أن الظندددي مدددن ،  يف العلدددبمدددن م 

وهال هددو ، بيددا هددو  تيجددة اهتهاديددة هددذا أصددل يف العلددب يعنددي البددد مددن العلددب بدد 

 يف بكب الشاري يف  فس اومر ليس هني.
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هو هني يف بكب من؟ يف بكدب املجتهددين، يعندي خدذ مدث ف مجهدور الفدروي  

ب اوصددوليون هددذا الفقهيددة احلكددب فيهددا يكددون مددن بددال؟ الظنددي يعددب وهكددذا يعدد

أن ومدنهب الشداطبي يقولدون  :لكنهب يقولدونب ترل  تعبو أصويل تتاي هىل تقييد

 .أن الفروي مجهورها ما ا؟ هني

لدح العلدب مدا النتيجدة بعدد  :طي  ه ا  يل أن مجهورها هني هذه الفروي من م 

 لدددن؟ هدددل االشدددتغا  ادددا رتددد  متددديبخرة؟ هدددل الدددذي تفوتددد  هدددذه امل لدددح لدددو أ دددر يف 

ا البددد مددن بسددن تفسددو لكدد م املولددف ، كددام مددن العلددب؟ هددذا لدديس  ددذلنأب فددإ ف

 بت  يفق  عىل وهه .

ون ا شددددكا  هددددو يف أو يف تددددري  مددددا معندددد  الرهددددوي هىل القطعددددي؟ وندددد  

يقدددددو  أن صدددددل  العلدددددب هدددددو القطعدددددي، ومدددددا ا؟ والراهددددد  هىل القطعدددددي مدددددا معنددددد  

ن صدل  العلدب، فيقدا  أند  الراه  هىل القطعي؟ هل املتوّلد عدن القطعدي يكدون مد

دددا  يتوّلدددد عدددن القطعدددي دددا هىل وههف عدددىل مسددديبلة التولدددد املتسلسدددلة ينتهدددي اومدددر أبيا ف

 .هني

 ددا ا بصددل  ددا ا توّلددد عددن القطعددي؟ مددا يكددون هنيفددا يتوّلددد  : ددد يقددو   ائددل 

عدددىل القطعدددي، مدددا يكدددون هنيفدددا ال باعتبدددار القطعدددي وه دددام باعتبدددار تسلسدددل ا يندددات 

  ظر املجتهد.منها ت صيل ومنها  ظر املجتهد واملوثرة يف ال

ه  طعيفدا عدىل احلكدب ومدا هىل  لدن فهدذه   أن الذي  دمد  يف الددليل وهدو ال يدرا

 يف تفسوها،  عب. مسيبلة تتاي هىل  ب   
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 )المتن(
مدددا ا  :-وهدددو مدددا لددديس مدددن الصدددل ، وال مدددن امل لدددح  :والقسدددب الثالدددا : دددا 

 شيبن  أن يكر عىل أصل  أو عىل  وهيره  هىل أصل  طعي وال هني، وه ام 

 )الشرح(
لددح العلددب ههنددا تتخلددف عندد   ال ال سدديبن مددن مددا أنددت فيدد ، يعنددي هعددل هنددا م 

د، والثبددوت، و وهنددا  ا ددواو الددث ث التددي   رهددا يف صددل  العلددب وهددي االطددرا

 با مة،  ا  وأما ختلف

 )المتن(
د والعمددددوم  -وأمددددا ختلددددف ا اصددددية اووىل  : ددددا  فقددددادح يف  -وهددددو االطددددرا

د يقددددوي ها دددد  االطددددراح، ويضددددعف  هعلدددد  مددددن صددددل  العلددددب ون عدددددم االطددددرا

ها   االعتبار ب ه  النق  في  يدد  عدىل  دعف الوثدو  بالقصدد املو دوي عليد  

  لن العلب.

 )الشرح(
البدد أن ، يعني هو من   م أ  هسد ا  يبدني أن مدا يسدم  مدن صدل  العلدب

فيد ،  يبهندا مدن بدال الرشدوط فيد  وعليد   يتمت  اذه ا واو الث ثدة  يبهندا اوطٌ 

د وال بالثبوت املطلدق وال بداحلكب املطلدق مدن  لح العلب ال تتسب باالطرا فتكون م 

 .ههة  وهنا با مة يفر عليها ما تصل عنها

 :ولتخلددددف بعدددد  هددددذه ا ددددواو أمثلددددة يل ددددق اددددا مددددا سددددواها :وهلددددذا  ددددا 

 أبدها!
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 )المتن(
، معندداه عددىل ا صددوو يف التعبدددات أبدددها احلكددب املسددتخرهة  ددا ال يعقددل

 اختصدددداو الو ددددو  باوعضددددا  املخصوصددددة، والصدددد ة بتلددددن اهليمددددة مددددن رفدددد  

 اليدين.

 )الشرح(
ل ح العلب.  يعني الب ا يف هذا والت صيل يف هذا هو من بال أو م 

 )المتن(
م  يفيدات ال يلد م مثلهدا، وال يطلد   :الثاين تمدل اوخبدار وارتثدار عدىل التد ا

 الت امها.

 )الشرح(
مثداالف  دا هدو مدن ملدح العلدب، وهدو ا  ثدار مدن  عب، ثب   ر يف أهدل بدديا 

تر، وه ددام عددىل االسددتكثار مددن الشدديو ،  تتبدد  الطددر ، ال عددىل  تيجددة يف  ددب  التددوا

 هىل  خره.

 )المتن(
 التيبنق يف استخراي احلديا من طر   ثوة. :والثالا

 )الشرح(
دددددني  أو   دددددر بعدددددد  لدددددن مسددددديبلتني، عدددددىل  دددددل بدددددا  بم عنددددد  الكدددددل يف   مددددد  ب 

 معرو   ام سبق.
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أو دددف عدددىل هدددذا أن يتعددداود النقدددل والعقدددل، أعطندددي اوسدددملة ونددد  سددددبق أن 

ا هن شدا  اب تعداىل  سدتكمل بقيدة املقددمات و نتهدي منهدا  ا، و ددف تيبخر ا عنها  ثوف

ب  بإ ن اب تعاىل، واب أعلب، وصل  اب وسلب عدىل  بيندا حممدد، وعدىل  لد  وصد 

 أمجعني.

 أبسن اب هليكب يا شيخ، وه ا ب عنا خو ا  ا .

هذا سائل يقو  ما هي الرشوط واملقتضيات املطلوبة لددل طالد   :السائل

 العلب بت  يتجن  الغلو يف هذا الكتال و وه؟.

هدددو مدددن اومدددور التدددي ورد طلبدددة العلدددب عليهدددا أن العلدددب لددد  اوط،  :الشددديخ

 من العلبب هو التعبد ب، وهو اط التعبد.اط أن يتعلق بيبصل املقصود 

 الرشط اوخ  ي. :الرشط الثاين

الرشط العلمي مدن ههدة الفقد  يف املدنهخم، ومدن ههدة بسدن  :الرشط الثالا

 الت صيل، هذا يف ا ملة، أعني الثالا يكون مكتسبفا.

دددا مناسدددبفا ب يدددا يكدددون  لكدددن املهدددب أن طالددد  العلدددب يبندددي لطلبددد  للعلدددب خلقف

، ون هددذا العلددب أا  مددن الددنفس البرشددية، والعلددب   ظددره يف ا معتدددالف العلددب  ظددرف

عدىل حمدل وهدي  فدس  ردبذات  ل اة، العلب بذات  بق، العلب بذات  ص يح، لكند  يد

 .ا  سان وعقل ا  سان
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ددس  } :هددذا امل ددل هددل هددو عددىل ا ويددة املطلقددة؟ ا ددوال لدديس  ددذلن  و   فم

ا ه  ا ددو  ددا س  م  ددا ف  ، و  ه  م  يب لمه  دداف  ه  ا و  قم ت  ددا و  ه  ور  عددىل حمددل  ابددل  رد  ، هددو يددم8-7 : الشددمس{ج 

 للنقص،  ابل للخطيب، هىل  خره.

دددددا، فينبغدددددي لددددد  العنايدددددة  فكدددددام أن ا  سدددددان وهدددددن بجمددددد  العلدددددب ووعيددددد  بفظف

بإصدد ح امل ددل الددذي يسددتقبل هددذا العلددب، مددن بيددا املدددارل العقليددة مددن ههددة، 

 .واوبوا  النفسية من ههة

ده عقددل وعنددده  فددس، ف بددد لطالدد  العلددب أ ثددر مددن  ددوه، فددإن ا  سددان عندد 

وهال هذا ا طال أص ف يقا  للكل ولكن طال  العلب أ ثدر مدن  دوه، ينبغدي أن 

تكددون عنايتدد  أن يعندد  بضددب  مدار دد  العقليددة، ويعددود  فسدد  عددىل الضددب  العقددع 

 للمدارل العقلية، ويعود  فس  عىل الضب  لألبوا  النفسية.

ن      طال  العلب بضب  املدارل العقلية يف عقلد  ويف  دب  اوبدوا  ه ا ما ع 

النفسية يف النفس املختصدة بد  فدإن العلدب هندا يكدون مناسدبفا هلدذا امل دل، فدإ ا ورد 

 ص ي ة.واعية  من  علي   ظر واهتهاد فتجد أن مدار   العقلية منظمة 

تعبو جتدد أند   ام هو ال، ه ا ما تكلب يف بع  اومر والنهي وال هر والوعظ 

لد  النفسدية فيهدا اعتددا ، ال ، يكون توهيه  وأمره وهني  ووعظ  معتددالف  ون أبوا

-تملددد   دددوه عدددىل شدددط  يف احلكدددب، ولكدددن ال يقددد  عندددده تفدددري  يف بددددود اب 

 .-سب ا   وتعاىل



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

205 

وهلددذا ا ظددروا يف  لددامت القددر ن مددن بيددا متددام السدديا  فيهددا، أن اب سددب ا   

ني  } : دددر املدددومنني   دددرهب بصددديغتنيوتعددداىل فيهدددا  دددا  
ن  م  دددن  املم دددوم

ل م  دددرت   ن  ا    اشم
ه 

هل  بم  ا و  أ مم بم و  ه  س   .م111 : التوبة{أ نف 

ون  } :وهددا  يف أوائلهددا  ددا  هددا ت صددفاَتب ا دد  ددد 
ون  احلم ام  اب ددد  ع  ب ون  الم

ددائ  الت 

ون  ب ددددداملم عم  دددددر 
ون  ارتم  د  ددددداه  دددددون  الس  ع 

ا   ون  الر    
دددددائ  دددددر  الس  دددددن  املم نك  ون  ع  الن ددددداه   و 

و   ر 

 
 
 ا  
ود   د 
احلم اف ظ ون  حل  ، فهنا السيا   ا  احلافظون حلددود اب، ه ا م112 : التوبة{و 

 .  رت بدود اب ال يمكن الغوة فيها

والغائرون حلدود اب، أو مدن عنددهب  دوة حلددود اب، واحلدافظون  :يقو  

فعدددىل  دددل ، هدددو بفدددظ احلددددود بمعنددداه الرشدددعي العدددام ون املقصدددود يف هدددذا املقدددام

ا أندددد  ينبغددددي لطالدددد  العلددددب بخاصددددة أن ي عن دددد  ببنددددا  امللكددددة  بددددا ، أنددددا أا ددددد  ثددددوف

 .العلمية

 ون هددذا العلددب  تبدد  العلددام ، والقددر ن مددن عنددد اب، والسددنة مددن  دد م النبددي 

  القابدددل لكدددن بقدددي امل دددل القابدددل هلدددا، وامل دددل ب هدددذا هدددو العلدددب مدددن بيدددا هدددو

تتاي هىل ت  يدة، تتداي هىل تصد يح، وهلدذا بتد  يف مدنهخم اونبيدا  والرسدل يدذ ر 

 ؟.اب عنهب أهنب يعلمون الكتال وي  ون النفوس، أليس  ذلن

دددوالف } :هبدددراهيب  دددا  دددان يددددعو هلدددذه اومدددة بنبدددي  دددا   س  بم ر  ددديه 
دددام ف  ع  ابم ن دددا و  ب  ر 

ي   دن  و 
ات  بم  ي  ديمه  ل  دو ع  تمل  بم ي  دنمه 

دة  م  م  كم
احلم  ت دال  و 

ك  دب  الم ه  ل م  ، البدظ يتلدوا م129 : البقدرة{ع 

ويعلمهدددب،  دددا   :علددديهب  ياتدددن، يدددبلغهب مدددا هدددا  مدددن عندددد اب، ثدددب السدددب  الثددداين
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يتلدددو علددديهب  ياتدددن ويعلمهدددب، رسدددو  مدددن رسدددلن ويعلمهدددب الكتدددال واحلكمدددة، 

يب  } : ا 
ي   احلم ك  ع    بم ه   ن  أ نمت  الم يه  ي       .م129 :البقرة {و 

بم } :ا ظروا ده 
س  نمف  دنم أ 

دوالف م  س  بم ر  ديه 
دا  ف  ني  ه  م ب ع 

ن  م  ىل  املم وم ن  ا    ع  دم م  ق      {ل 

، جتدددون أندد  يددذ ر تدد وة ارتيددات والتعلدديب والت  يددة، وطالدد  العلدددب م164 :عمددران

هدددو الدددذي يصددد ح املددددارل العقليدددة، ويضدددب  اوبدددوا  النفسدددية، هاتدددان مجلتدددان 

  عدددىل طالددد  العلدددب أن يعنددد  ادددا، تنظددديب املددددارل العقليدددة، و دددب  اوبدددوا  جيددد

 النفسية ل ، بت  يكون أمره منضبطفا.

هددل للطبيعدددة البرشددية التددي هبدددل عليدد  ا  سددان أ دددر يف فتددول العددداا  :السددائل

و ظدددره الرشدددعي مدددن بيدددا التشددددد أو التسددداهل و  دددو  لدددن؟ و يدددف يدددتخلص 

 ي ال يتيب ر بذلن علم  وفتواه؟.ا  سان من أ ر ما هبل علي   

 ددددام يقددددو  او  السددددوا   يددددف يددددتخلص ا  سددددان، مددددا هنددددال برشدددد  :الشدددديخ

 -سددب ا   وتعدداىل-مددن ابباوصددل امل ضددة  يسدتطي  أن يددتخلص مددن طبيعتدد  هال

  ام تعرفون. -عليهب الص ة والس م-وهي ال تق  هال ونبيا  اب

ا الطبيعددة موهددودة، واب لددق ا لددق، وخلددق الندداس عددىل خ -هددل وعدد -فددإ ف

هبلة، ص يح الذين هنال  در من االشرتال، لكن هنال  ددر  بدو مدن التفداوت 

يف الطبدداي، فالطبيعددة موهددودة وصتلفددة ومتنوعدددة، وربددام متضددادة بينفددا بددني بعددد  

 الناس، أو  ثو من الناس، فام املقصود هنا؟.

 :املقصود أمران 
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بهددا هىل الرشددي وتيبديبهددا بدديبدل الرشدديعة العنايددة بتصدد يح هددذه الطبيعددة وتقري 

 .وخلق الرشيعة، هذه ههة

 من بيا النتيجة، أن تكون الرشيعة مهيمنة عىل الطبيعة. :ا هة الثا ية 

يعنددددي يف احلقيقددددة الطبيعددددة موهددددودة، بتدددد  لددددو هددددذبت فهددددي موهددددودة، ويف 

َتددددذيبها  ثددددو مددددن العنددددت عددددىل  ثددددو مددددن الندددداس، هلددددذا العامددددة ارتن عندددددهب مجلددددة 

 ." و  هبل وال تغو  طب " :يقولوهنا للتعبو، يقولون

ون الطبدددد  تصددددع  التغلدددد  عليدددد ، مدددد  أن هددددذا احلكددددب العددددام ال ينبغددددي أن  

يستمسن بد ، لكدن عدىل  دل بدا  الطبيعدة هد   مدن وهدود ا  سدان وثبوتد ، البدد 

 أن ل  طب  وهال  ا اختلف الناس يف  ثو من الطباي.

ة موهدودة، والرشديعة موهدودة، هدل الرشديعة َتديمن املهب هنا هو أن الطبيعد

 -ريض اب تعداىل عدنهب-عىل الطبيعة أو الطبيعة َتديمن عدىل الرشديعة؟ الصد ابة 

-هن اسددتقرأت يف سددوهب وهدددت أهنددا  مددة التنددوي يف طبددائعهب، أصدد ال النبددي 

 أليس  ذلن؟. -علي  الص ة والس م

بكددر و ددا  دعنددي يددا رسددو   هددل طبيعددة أ  بكددر  طبيعددة عمددر؟ متدد   ددام أ ددو 

ندددق هدددذا املاب أحل  ا ع  ، لكدددن عمدددر  دددا   ثدددوف هدددذا التندددوي  دددا هدددا  ، ندددافق مدددث ف

او ل يف بديا ابن عبداس الصد يح يف بددر،  دا أ  النبدي او ل وا يند   

 .علي  ي  فيهب
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  يدا أ د» : ا  أ   بيب  بكر وعمر وأهل علية ا س م وعلام  ا س م،  ا 

، فددا ظروا هىل أن الطبيعددة هلدددا «عمددر، مددا تدددرون يف شدديبن هددوال  او ل؟  بكددر، يددا

 وهود.

"يددا  :لكندد  يف بددق أ  بكددر وعمددر وهددود حمكددب بيبدلددة الرشدديعة،  ددا  أ ددو بكددر

رسو  اب، هب بنو العب والعشوة، أرل أن تيبخذ منهب فدية فتكون لنا  وة عىل 

أم أن   مددد  مناطاتددد  ؟ ة، هدددل طبيعدددة أ دددو بكدددر هندددا هيمندددت عدددىل الرشددديعالكفدددار"

اعيددددة؟  ددددد م أ دددددو بكدددددر مناطاتددددد  اعيددددة ومتيندددددة يف النظدددددر الرشدددددعي واملقاصدددددد 

ا بينة يف   م  أم ليست بينة  بينةب.؟ الرشعية، لكن طبيعة أ  بكر أعضف

هددب بنددو العددب، مدد  أهنددب هددا وا يقدداتلوهنب، هددب صدد يح يف بددق  :وندد  يقددو  

مدن  -صىل اب عليد  وسدلب–نبي س الف  للكن يريد أن يقرب وهودهب بنو العب

 احلكب، فيقو  يا رسو  اب هب بنو العب والعشوة.

ا » :هددذا مددن فقدد  املقاصددد،  ددام  ددان النبددي يقددو  ال يت دددث الندداس أن حممدددف

 :، أ ددو بكددر  ددا رهدد  اومددر هليدد ، مددا ا تددرل يددا ابددن ا طددال؟ ،  ددا «يقتددل أصدد اب 

 ر ه أ و بكر، لكن أرل أن متكني من ف ن "   واب يا رسو  اب، ما أرل الذي

 ." ومتكن عىل من العباس عب النبي سيبفا ل ، فيبحل عنق ، 

فدإن "فيردل عنقد ،  -ريض اب عند -و ان و تها    بدل هعد ن هسد م  

الطبيعدة العمريدة بيندة هندا، لكدن هدل طبيعدة عمدر ، صناديدها"هوال  أئمة الكفر و

 لرشيعة؟ ، ا وال ال.هيمنت عىل ا -ريض اب عن -
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هدددذه مناطدددات اعيدددة،  مناطدددات أ  بكدددر يف اهتهددداده ه دددام :قدددو ي دددذلن  دددام 

دا مناطدات اعيدة، فالطبيعدة وهددت بتد   -ريض اب عند -فمناطات عمر  أعضف

عنددددد الشدددديخني، ولكندددد  مهذبددددة يف أدل الرشدددديعة مددددن ههددددة، ومددددن ههددددة ثا يددددة أن 

 عىل الطبيعة.الرشيعة يف بق الص ابة، أن الرشيعة مهيمنة 

الدددذي خدددا  لدددن يف طلبدددة العلددددب وربدددام عدددر  لدددبع  ا ددداو يف العلددددب أن 

تكون طبيعت  مهيمندة عدىل الرشديعة، وهدذا مدن  قدص الديا دة، و قدص الفكدر، وال 

ينبغي وبد أن يرمدي  دوه ادذاب ون هدذا يرهد  هىل العلدب بضدامئر النداس وبدام يف 

، فددددام ينبغددددي أن -سددددب ا   وتعدددداىل- فوسددددهب، وهددددذه ال يعلمهددددا هال رل العدددداملني 

 يرمي أبد بذلن.

لكنددددد  ينبددددد  هىل املعنددددد   فسددددد  ليدددددتفطن النددددداهر يف العلدددددب أنددددد  جيددددد  أن تكدددددون 

، -سددب ا   وتعدداىل-الرشدديعة مهيمنددة عددىل الطبيعددة، وهددذا مددن فقدد  ا خدد و ب 

 سيب  اب أن جيعلنا صلصني ل  الدين، وأن يرل ندا الفقد  والددين، وصدىل اب عدىل 

ا هن شدا  اب  سددتكمل بقيددة البدال يف  دد م أ  هسدد ا  سدي عليدد  -د ا حممددد، و دددف

 .-رمحة اب تعاىل
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 )المتن(
 .املقدمة العااة

  النقدددددل والعقدددددل عدددددىل املسدددددائل الرشدددددعية، فعدددددىل اط أن يتقددددددم ره ا تعدددددا

دددا، فددد  يأدددح العقدددل يف جمدددا   دددا، ويتددديبخر العقدددل فيكدددون تابعف النقدددل فيكدددون متبوعف

 .النظر هال بقدر ما يأب  النقل

أندد  لددو هددال للعقددل ختطددي ميبخددذ النقددل ا  : والدددليل عددىل  لددن أمددورب اوو 

ا، فدإ ا هدال تعديد   يكن لل د الذي بده النقل فائدة، ون الفر  أن  بدد لد  بددف

 صار احلد  و مفيد، و لن يف الرشيعة باطل، فام أدل هلي  مثل .

 )الشرح(
احلمد ب رل العاملني، وصىل اب وسلب عىل  بيندا حممدد وعدىل ألد  وصد ب  

 أمجعني.

هدددددذا هدددددو املجلدددددس السدددددادس مدددددن جمدددددالس التعليدددددق عدددددىل مقددددددمات  تدددددال و

، وينعقدد يف الشدهر -رمحد  اب-املوافقات للع مة امل قق أ  هس ا  الشداطبي 

 بمكة املكرمة. 1428الساب  من سنة 

و ددددان املصددددنف  ددددد أشددددار يف املقدمددددة التاسددددعة مددددن املقدددددمات العلميددددة التددددي 

مددا هددو أصددل، ومندد  مددا هددو أو  ددام عددب مندد  مددا هددو افتددتح اددا  تابدد  هىل أن العلددب مندد  

مدا لديس  -أي املسدائل-صل  يف العلب، ومن املسائل ما يكون من امللح، ومنهدا 

 من هذا وال هذا، هذا سبق ا شارة هلي .
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فصدددٌل  :وهدددو أنددد   دددا ، ولكنددد  يف  خدددر املقدمدددة التاسدددعة أشدددار هىل معنددد  مهدددب

ب يف تعبددوه أن يعددد مددن الثدداين، وهددو  ددد يعددر  للقسددب اوو  أندد  مددن صددل  العلدد

رمحد  -و تيجة هذه ا شارة يف هذا اوصل، وهدي هشدارة مهمدة وحمققدة يف   مد  

 .-اب

 ، أو مددا وصدددف   تيجددة هددذه ا شددارة أن مددا سددم  يف   مددد  مددن صددل  العلددب

ال يعندددي أن طالددد  العلدددب هدددو ، بيبنددد  مدددن مل ددد  ومدددا وصدددف  بيبندد  مدددن صدددل  العلدددب

 .  ختص النوي اوو  من  ل وه  عىل النوي الثاينالناهر يف  ت  العلام

مددن مددادة مددن هددذا  بددل مجهددور مددا يقددو  مددن املقددرو  يف  تدد  جتددد أندد  مر ددٌ   

ومددادة مددن هدددذا، فإ ددن ه ا  ددرأت مدددث ف يف  تدد  الفقهددا  التدددي   ددروا فيهددا مسدددائل 

الفددروي، فددإن بعدد  مددا يذ رو دد   ددد يكددون مددن صددل  العلددب، وبعضدد  يكددون مددن 

 .بال امللح

فالقصد أن  ما هو مدن الصدل  ومدا هدو مدن امللدح يكدون فيد  تدداخل يف  ثدو  

 من املوارد، وهذا الذي أشار هلي  أ و هس ا  هنا، و  ره ل  بع  اومثلة.

ه ا تعدار  النقدل والعقدل عدىل  :ثب بعدها أ   هىل املقدمدة العدااة، يف  ولد 

ددددا، ويتدددديبخر العقددددل املسددددائل الرشددددعية، فعددددىل اط أن يتقدددددم النقددددل فيكددددون متب وعف

ا  .فيكون تابعف
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ادي والسدمعي، هو سبق أن أشار هىل أن  ليات اودلة تعود هىل العقع والعد 

امل دددل، هىل أن الددددليل العدددادي ال يعدددد مدددن أدلدددة ترشدددي   لدددنوسدددبق ا شدددارة يف  

املندتظب عندد الكبدار مدن أهدل ، بدل هدذا هدو اوبكام عند امل ققني مدن أهدل العلدب

 د الفقهية، وه ام هو من أدلة و وي اوبكام.اوصو  والقواع

واملولف هنا ا يقل أن  من أدلة الترشي  عدىل  دل بدا ، لكدن  دام  دان تتداي 

هىل ي  مددن التنبيدد  والتمييدد ، بتدد  يكددون الندداهر يف   مدد  عددىل أن تبددني يف هددذا، 

ا هىل أن الدليل السمعي هو اوصل يف هذا البال  .وأشار سابقف

العقددع هددو تدداب  للدددليل السددمعي، وهددذه مقدددمات صدد ي ة، أو أن الدددليل  

فإ دددد  اعتددددب الدددددليل العقددددع بوهدددد  لكندددد  هعلدددد  لدددديس الدددددليل العقددددع املجددددرد عددددىل 

الرشدديعة أو عددىل الدددليل السددمعي، بددل هددو املبنددي عددىل مقدددمات اعيددة، أو تتصددل 

 .ب  مقدمات اعية

ا، وه دام هدو مدن فيكون اذا االمتناي أو اذا االتصا  ليس دلدي ف عقليفد  ا جمدردف

 بال النظر الرشعي، فيسم  دلي ف عقليفا باعتبار هذا أمر  خر.

املقدددام هندددا يف هدددذه القاعددددة أنددد  يو دددد املعنددد  الدددذي سدددبق ا شدددارة هليددد ، وأن 

ددا للدددليل الددنقع أو الدددليل السددمعي،  العقددل يكددون أو أن الدددليل العقددع يكددون تابعف

النقدددل، هدددذا يف يأدددب   ا  النظدددر هال بقددددر مدددافددد  يأدددح العقدددل يف جمددد :وهلددذا  دددا 

 اومور الرشعية.
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والددليل عدىل  لدن أمدور،  :ثب   ر دلدي ف عدىل هدذه املقدمدة التدي   رهدا،  دا 

وباعتبددار مجلددة املقدمددة هددي مقدمددة مناسددبة وصدد ي ة، وهددي مددن مددوارد الت قيددق 

وتقريدددره  يف طريقدددة أ  هسددد ا  يف ا ملدددة، يف صدددلبة  تابددد ، يعندددي يف وسددد   تابددد 

 .للك م

هددو ا يسددق  دليددل النظددر املبنددي عددىل املقدددمات املتصددلة مددن ههددة الرشدديعة، 

وهكددذا ينبغددي للفقيدد  والندداهر أن يسددتعمل دليددل النظددر الرشددعي الددذي هددو لدديس 

ا مدن ههدة فهدو  الدليل العقع املجرد، فإن العقدل ه ا اعتدب مدن بيدا ا اهيدة جمدردف

 لعقل، وه ام يكون بالدليل السمعي.ليس دليل ترشي ، والترشي  ليس با

ولكددن اعتبددار النظددر الرشددعي هددذا صدد يح، وأنددت تددرل أهنددب سددموا الدددليل 

القيا  عند القيداس هدو بقيقدة  يدا  بدالنظر، ألديس  دذلن؟ ه د  بدالنظر هىل جتدد 

بت  علام  اوصو  استدلوا عدىل صد ة القيداس، يدذ رون مدن دلديلهب يف هدذا مدا 

ر باالعتبدددار، ألددديس  دددذلن؟ لكدددن ال جتدددد أن القيددداس هدددو يددديبذ يف القدددر ن مدددن اومددد

  ظر أو دليل عقع حم ، أليس  ذلن؟ بل هو هحلا  فري بيبصل.

اوصدددددل البدددددد أن دليلددددد  يكدددددون سدددددمعيفا، هدددددذا ا حلدددددا  هدددددو النظدددددر مدددددن  بدددددل 

دددددا يف بعدددددد   دددددا  دددددد يسدددددمي  املسددددددمي دلدددددي ف عقليف املجتهدددددد، فدددددإ ا صدددددار دلددددددي ف  ظريف

تاي هىل تنبي  أو هىل اصدط ح يميد  هدذا املعدني لد  ادذا املقامات، هذا و ت  خر ت

 .االسب، لكن  دليل  ظري من هذا الوه 
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ددا فعددىل  ددل بددا  هددذه النتيجددة  تيجددة علميددة مهمددة   ددا حمضف وهن  ددان لدديس  ظريف

هن الدددليل النظددري الددذي هددو مقدددمات ، يف بددال املقاصددد، ويف اودلددة بوهدد  عددام

ا، هدذا تتاهد  الفقيد   عقلية متصلة بمعن  أو بمدرل سدمعي ال يكدون عقليفدا جمدردف

ا   . ثوف

ددا بتدد  يف بددال املجادلددة يف اومددور السددمعية امل ضددة، أو يف   بددل تتدداي أعضف

اومددور العقليددة واوصددو ، وهلددذا جتددد بتدد  يف القددر ن يدديبذ مثددل هددذا الطريددق مددن 

 الت صيل يف خطال املكلفني.

أند  لدو هدال للعقدل ختطدي  :يقدو ثب يبني الشاطبي الدليل عىل ما  دم  هندا، ف

ميبخذ النقل ا يكن لل دد الدذي بدده النقدل فائددة،  تيجدة هدذا الكد م أند  لدو تدرل 

العقددل عددىل بابدد  مددن ههددة عدددم تديددد الرشدديعة، أو الدددليل السددمعي مل ددل ورود 

 .العقل لألبكام الترشيعية

بح مدن لو ترل العقل عىل باب  ودل هىل أن العقل تسدن مدن اسدتغ   أو يقد 

اسددتغ  ، وهددذا لدديس  ددذلن، هددو يقددو  أندد  ال يسددتعمل الدددليل العقددع هال بيددا 

 مناسبفا من ههة اعتبار الرشيعة ل .

الثدداين اودلدة عددىل مقدمتدد  مدا تبددني يف علددب الكد م واوصددو  مددن أن  :ثدب  ددا 

العقدددل ال تسدددن وال يقدددبح،  دددام تعرفدددون أن مسددديبلة الت سدددني والتقبددديح العقليدددني 

النظار يف  ت  أصو  الدين والعقائد، وهو مدا  دد يسدم  بكتد  علدب  تكلب عنها
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الكدد م عنددد املتكلمددني، وت كلددب عنهددا يف  تدد  أصددو  الفقدد ، وأصددلها مبنددي عددىل 

 مقدمات من بيا أصو  مناهخم اودلة بني الطوائف.

الدددذي عليددد  املعت لدددة هدددو القدددو  بالت سدددني والتقبددديح العقليدددني، ثدددب  دددا هدددا  

صددار مجهددوره مددن أصدد ال أ ددو احلسددن اوشددعري و ددوه صددار  الصددفاتية ةمتكلمدد

مجهوره يقولون بنفي  لن، وربام  ىل بعضهب يف  في هذا املعن ، و دىل مدن  دىل 

 منهب بت  يف مسيبلة تعليل اوبكام  ام هو معرو .

والقدددو  امل قدددق هدددو وسددد  بدددني هدددذين القدددولني، وهدددو املعنددد  املعتدددب يف فقددد  

 يفلتددددابعني اوئمددددة، وهددددو املعتددددب عنددددد الت قيددددق السددددلف اوو  مددددن الصدددد ابة وا

الكتدددال والسدددنة وهددددت أن  ، لكندددن ه ا  دددرأت دالئدددلالقدددر ن واحلددددياطريقدددة 

العقل ال يدذ ر عدىل ههدة الدذم، فلديس يف  تدال اب  م للعقدل مدن بيدا هدو،  دام 

فهو ا يذ ر عدىل ههدة الددليل الدذي ب أن العقل بينام يكون ا يذ ر عىل ههة الذم

 ب  ا درال ملفصل اوبكام.حمصل 

يعلددق بددال االسددتجابة والتعبددد والتقددول  -سددب ا   وتعدداىل-بددل جتددد أن اب 

، با تبددداي لل دددق، تعلدددق هدددذه الكليدددات مدددن املقاصدددد بإتبددداي مدددا  ددد   عدددىل النبدددي 

هىل  -عليد  الصد ة والسد م-لطاعدة الرسدو ، با تباي للدليل، للقر ن، للنبدي 

 .-علي  الص ة والس م-واترت يف  تال اب وسنة  بي  خره من املعاين التي ت

دددا  ا، وه دددام يدددذ ر موهبف ا،  دددام أنددد  ال يدددذ ر مرشدددعف لكدددن العقدددل ال يدددذ ر مدددذمومف

ددا لقبددو  احلددق، هكددذا يف مددوارده، يف القددر ن، جتددد أندد  ه ا   ددر  لقبددو  احلددق أو حمر ف
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ددددددم    أ وم   عم } :مثددددددل يف  ولدددددد  تعدددددداىل ن ددددددا   سم ددددددوم    ددددددال وا ل  ال  و    دددددد    أ صم
ن ددددددا يف  ددددددا    ددددددل  م 

ق 

ع و    .م10 : امللن{الس 

 بددل الرشددوي عددىل ،  دا ا أهددل السددنة وا امعددة مدن سددلف هددذه اومددة وأئمتهدا 

السددددددلف اوو  مددددددن ب  ددددددان االخددددددت   يف ترتيدددددد  هددددددذه اومددددددور مددددددن املتدددددديبخرين

الفا دددلة يعتددبون دليدددل العقدددل عددىل هدددذا املعنددد   الث ثدددة الصدد ابة وأهدددل القددرون

 سطي.الو

وهلددذا ا يسددب  دليددل العقددل يف   مهددب ون العقددل مددن بيددا هددو وبددده لدديس 

، فددد  جتدددد يف   مهدددب ال يف مسدددائل الرشددديعة وال يف مسدددائل أصدددو  الددددين ، دلدددي ف

أهنددددب يكثددددرون مددددن هطددددرا  دليددددل العقددددل باسددددم ، وهددددذا ال يعنددددي أهنددددب ال تتجددددون 

 .بدليل العقل

ابتجدددوا بددددليل العقدددل يف  -دمونأي املتقددد-بدددل  دددام تعرفدددون ابدددتخم اوئمدددة  

معر  من مسدائل الصدفات و وهدا، أو يف بدال هبطدا  الشدبهات التدي عر دت 

 يف هذا البال.

دليددل العقددل يف مسدديبلة العلددو ويف  وهددا  -رمحدد  اب-ومددا   ددره ا مددام أمحددد 

مددددن املسددددائل، لكددددنهب ا يكثددددروا يف   مهددددب مددددن الددددذ ر لدددددليل العقددددل بالتسددددمية، 

بالتسددددمية واالهددددتامي لدددديس مددددن بددددال ا سددددقاط بمعندددد  الدددددليل  وعدددددم الددددذ ر لدددد 

العقدددع، وال بتددد  التسدددمية للددددليل العقدددع، تسدددميت  ه ا  دددام مقتضددديها هدددي تكدددون 
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يف  -رمحددددد  اب- دددددمن  اعددددددة أو معنددددد  أشدددددار هليددددد  شددددديخ ا سددددد م ابدددددن تيميدددددة 

 تعار  العقل والنقل.

  دون موهبهدا وون صاطبة أهل االصط ح باصدط بهب تكدون مناسدبة هىل

أو سدببها، في تدداي هىل التعبددو بصدديغة الدددليل العقدع، هددذا أمددر ال تتملدد  املقددام ه ا 

ا  .ما  بطت املعاين ورتبت ترتيبفا ص ي ف

لكددددن ه ا  ددددرأت يف ع دددد الصدددد ابة ال جتددددد املصددددطلح الدددددليل العقددددع  ددددان  

، ون احلقيقددددددددددة التارخيددددددددددة ال أبددددددددددد يسددددددددددتطي  أن يكددددددددددذاا  ا مسددددددددددتعم ف مصددددددددددطل ف

  مصطل ات.

لكن هل معناه أن الص ابة ما  ا وا يعتبون النظدر ومعند  دليدل العقدل؟ ال 

هو أص ف موهود يف دليل القر ن، يعني يف  يات القر ن موهدود الرتتيد  العقدع، 

 .أي صاطبة العقل

وهددددذا سددددبق ا شددددارة لدددد  بيبمثلددددة  ثددددوة يف  تددددال اب، يف حماهددددة املخددددالفني  

ددددددوت  } :  صددددددة هبددددددراهيبللرسددددددل، ا ظددددددروا مددددددث ف يف ل ك  يب  م 
ه  ا ددددددر  ي ه بم ددددددر  ن    

ل  ددددددذ  و   

ني  
ن  املم و  ن 

ون  م  ي ك 
ل  او رم   و   و 

ات  و  م  دا   *  الس  بفدا    وم   أ ل    يمدل  ر   الل 
يمد   ل  دن  ع  دام  ه  ل  ف 

ا ر     ذ   .م76-75 : اونعام{ه 
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بددددال  هبددددراهيب يقددددو  هددددذا ر  عددددىل بقيقددددة هددددذا، أم  ددددان هددددذا مددددن هددددل  ددددان

ا شددكا  عنددل  ددا ا يسددتجيبوا لدد  املجادلدة، والقيددام باحلجددة العقليدة عددىل  ومدد ؟ 

مددن بيددا هددو  بددي ورسددو  خدداطبهب بإبطددا  مددا هددب عليدد ، بتدد  مددن ههددة النظددر 

 .والعقل

ت ن ددا} :وهلددذا  ددا  اب بعدددها يف متددام ارتيددات  ج  ددن  ب  لم
ت  بقولدد   م83 : اونعددام{و 

دددىل  } :ب،  دددا سدددب ا   بعدددد سددديا   صدددة هبدددراهي يب  ع 
ه  ا دددر  دددا ه بم يمن اه  ت ن دددا  ت  ج  دددن  ب  لم

ت  و 

دد    م  ، -سددب ا   وتعددداىل-، بتددد  احلجددة هندددا أ دديفت هىل هتيدددان ابم83 : اونعددام{  وم

 . ا  وتلن بجتنا، ما  ا  وتلن بجت  أ اها اب

ا } : :يف  تددال ابالسدديا    ددا  بددل هددا    ددر  ددا ه بم يمن اه  ت ن ددا  ت  ج  ددن  ب  لم
ت  ددىل  و  يب  ع 

ه 

م      .م83 : اونعام{ رف  درهات  من  شا    وم

ا يبطلددوا دليددل  -رمحهددب اب-عددىل  ددل بددا  الفقدد  دليددل العقددل، والسددلف ف

العقدددل اسدددتعامالف لددد  سدددوا  يف مسدددائل اوصدددو  أو يف مسدددائل الفدددروي، لددديس معنددد  

 .هذا أن اوصو  ب اهة هىل الدليل العقع

فهددذه ليسددت مددن  لددن، الصدد يح مددن بيددا  ولددوال الدددليل العقددع ا يصددح 

الدددددليل السددددمعي، لكددددن فددددر  بددددني أن تقددددو  أهنددددا موهبددددة بالدددددليل السددددمعي، وأن 

 تقو  أن  مستعمل يف مقام  الدليل العقع، فهذا معن  وهذا معن  صالف ل .
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أن الت قيددق أندد  ال يطلددق تسددني العقددل، هن العقددل تسددن بذاتدد   :وهلددذا يقددا 

فدددي، وهلدددذا مدددن النفدددي تسدددني العقدددل وتقبي ددد ، التددد م بعددد   دددام أنددد  ال يطلدددق الن

 .اللوالم الشديدة

و ددددان يف العلددددل يف اوبكددددام ويف أفعددددا  اب أو بتدددد  يف أبكددددام الترشددددي ،  

وهن  ددان هدددذا  ددام سدددبق التنبيدد  هليددد  مددن بيدددا التطبيددق لددديس بواسددطة، وهلدددذا  دددل 

 .املذاه  الفقهية الفقها  وشت 

يف مسائل النظر هىل بع  هدذه ارترا  يف  فدي  بت  الذين تره  أو يرهعون

الت سدددني والتقبددديح العقليدددني جتدددد أهندددب يعللدددون اوبكدددام الفقهيدددة، ويرتبدددون عدددىل 

هدددذا مدددنهخم فددديام أرل لددديس باملسدددتطاي ، اوبكدددام ومدددا هىل  لدددن تعديدددة هدددذه العلدددل

م ب  هىل متام  وموهب ، هو النظر يف الدليل العقع.  االستتامم علي  وااللت ا

صاري علام  الك م بني رأعني متضدادين، مدن يثبدت تسدني العقدل وتقبي د  ت

عددىل  دددر مددن الغلددو يف هددذا، ومددن يبددالغ يف  فددي  لددن، مددا الددذي علدديهب أن تققددوه 

 .وهو املعن  امل قق يف منهخم املتقدمني

وهن  ددا وا ا يرتبددوا هددذه االسددتعامالت بيبسددامئها أن العقددل ينتظددر ا هددة التددي  

 هليها. سبق ا شارة
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 )المتن(
والثالددا أندد  لددو  ددان  ددذلن  ددال هبطددا  الرشدديعة بالعقددل، وهددذا حمددا   : ددا 

 باطل.

 )الشرح(
يعندددددي لدددددو  دددددان العقدددددل مسدددددتق ف بالترشدددددي  أو بددددداحلكب لعدددددد  لدددددن هىل هبطدددددا  

الرشدددديعة بالعقددددل،  ددددا  وهددددذا حمددددا  باطددددل، ال شددددن أندددد  حمددددا  الددددذي هددددو هبطددددا  

 .الرشيعة

  لددو  ددان  ددذلن  ددال هبطددا  الرشدديعة بالعقددل ولكددن املصددنف يرتدد  عددىل أندد

دا،  ددام سدبق التنبيدد  هليد  يف  تابدد  الدذي  سددب  هىل  مدن ههدة أن العقددل  دد يقدد  معار ف

دددا للرشددد،  مجهدددور علدددام  الكددد م، واملشدددهور يف علدددب الكددد م أن العقدددل يقددد  معار ف

 لتنبي  هىل أن هذا ليس  ذلن.وسبق ا

صدددود بددد ، ونددد  يريدددد بالددددليل العقدددع فدددإن الددددليل العقدددع البدددد مدددن تديدددد املق

أندد   :فهددذا لدديس هددو الدددليل العقددع الددذي يقددا . . . النظددار يقوهلددا بدداد النظددر التددي 

ال يعدددار  النقدددل، بدددل هدددذا  ظدددر معدددني، أو اسدددتدال  معدددني، أو ابدددتام  معدددني يف 

 .دليل العقل

د وه ام الدليل العقع املص ح هو الذي يكون منضدبطفا عندد العقد  ، أو عند 

املشددداهدين، أو عنددددد النظدددار، فتكددددون مقدماتددد  بينددددة مدددن بيددددا الثبدددوت والقطدددد ، 

ومددن بيددا هددي مقدددمات عقليددة صدد ي ة معروفددة عنددد العقدد  ، أو عنددد النظددار، 

 وهذا االهتهاد والعلب يف هذا البال.
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دددا فهدددذا لددديس هدددو أمدددا أن  دددل مدددن  ظدددر بنظدددر عقدددع ثدددب  ظدددره معدددني دلدددي ف ع قليف

يقد  بيند  ، ون هدذا الندوي مدن اودلدة التدي هدي  بداد النظدر املص ح الدليل العقع

 .التضاد بني النظار  ام هو معرو 

هن يف القددا ون الددذي   ددره بعدد  النظددار واملتكلمددني يف  :وهلددذا ارتن ه ا  يددل 

مدددن طدددر  املراهعدددة يف هدددذا القدددا ون واالسدددتنباط هلدددذه ، تعدددار  العقدددل والنقدددل

أو التاريخ املتديبخر عندد املسدلمني ، ر يف التاريخاملقدمة التي تويها  ثو من النظا

 ؟.أعشأن  تتاي هىل تسمية دليل عقع وابد عار  الدليل 

بصدددل  :وتقدددو ، عدددار  الددددليل الدددنقع جتدددد أن  دددل مدرسدددة تسدددمي دلدددي ف  

التعار  يف هذا الدليل م  أن هذا الدليل ليس دلي ف عقليفا مسدلامف عندد املددارس 

بددل جتددد الدددليل الددذي عنددد هددذه الطائفددة ب الك ميددة  لهددا العقليددة  لهددا واملدددارس

 .ختالف  الطائفة الثا ية

؟ للعقددل فلدديس عددشال باعتبددار صالفتدد  للسددم  بددل باعتبددار صالفتدد  عندددهب و

هنددال دليددل عقددع اتفددق النظددار عليدد  الددذين يقولددون اددذا القددا ون  ددا ون التعددار  

 .مثا  يذ ره بعضهبال يمثلون بمثا  وابد اتفقوا علي  بل ما من 

فقددون هلددب عددىل هددذا القددا ون ينددالعوهنب يف  و دد  دلددي ف   هال و خددرون مددن املوا

دا أن تدواهههب باال تبداه هليد  وند  مدا  ا فض ف عدن  و د  مدا ا؟ معار ف عقليفا ص ي ف

 .هنال دليل أفضل من أن  مثا  صاد  يف دائرة القائلني اذا فض ف عن  وهب
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وبدددهب بددل بكددل ،   أن االعتبددار لدديس اددذا القددا ونوندد  عنددد الت قيددق يقددا 

د ، العقددد   أو بعامدددة النددداهرين يف مدددن خدددالفهب يف أصدددل هدددذا القدددا ون وهدددب السدددوا

مددددن متقدددددمي هددددذه اومددددة هىل  خددددره وهددددذا عددددىل  ددددل بددددا  لدددد   ددددوي مددددن املراهعددددة 

 املعروفة يف  ت  النظر وعلب الك م،  عب.

 )المتن(
 .عة أن تد للمخالفنيوبيان  لن أن معن  الرشي : ا 

 )الشرح(
 عىل  ل با  أن املعن  الذي أشار هلي  أ و هس ا  وا ح.

 )المتن(
دددا هدددو مدددا ينبندددي عليددد   :املقدمدددة احلاديدددة عرشدددة  دددا ثبدددت أن العلدددب املعتدددب اعف

عمددل صددار  لددن من  دد فدديام دلددت عليدد  اودلددة الرشددعية فددام ا تضددت  فهددو العلددب 

 .يف ا ملةالذي طل  من املكلف أن يتعلم  

وهدددذا هددداهر وأن الشددديبن ه دددام هدددو يف ب ددد اودلدددة الرشدددعية فدددإ ا ا   دددت  

ا   ددت مدددارل العلددب الرشددعي وهددذا مددذ ور يف  تدد  اودلددة الرشددعية بسدد  

 ما ييبذ هن شا  اب.

 )الشرح(
هدددذا تنبيدددد  مهدددب وهددددو أن املقدددددمات التدددي يددددذ رها املولدددف أو يددددذ رها  ددددوه 

 ددام تعرفددون وردت ب ت لم بددني العلددب والعمددلوهددي وردت خاصددة مددا يتعلددق بددال
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تنبيد  يف   مهدب هىل أن العلدب امل مدود هدو املوهد  الو، يف مجدل  ثدو مدن السدلف

 .للعمل أو أن العلب هو العمل أو ما هىل  لن

هذه  لدامت مشدهورة يف  تد  السدلف ومدن  قدل عدنهب وخاصدة مدن مجد  يف  

وأ ددو هسدد ا  هنددا يقددرره عددىل ، هبيددان العلددب وفضددل   دديب  عمددر بددن عبددد الددب و ددو

 .أهنا مقدمات علمية  مثا  لألصو 

وهددو مددذ ور يف  :ه ددام الشدديبن يف ب دد اودلددة الرشددعية ثددب يقددو  :ويقددو  هنددا 

هن العلدب امل مدود هدو  :بيدنام تقدو ،  تال اودلة و ذلن الشيبن يف تديد اودلة

ديدد اودلدة الرشدعية ما دلت علي  اودلة وما  ان حمص ف هلذه فيبندت ب اهدة هىل ت

 هذه  ا أشار هليها.

ددا هن اومددر تتدداي هىل فقدد  مجلددة مددن ا هددات هددذه ا هددة التددي أشددار  :يقددا  أعضف

وهدددذه ا مدددل أن ، هليهدددا بالت ددديح هندددا أبددددها، أن يدددذ ر النددداهر يف هدددذا الكددد م

أن يفقدددد  املقصددددود ، مددددن سددددلف هددددذه اومددددة -رمحهددددب اب–تكددددون عنددددد السددددالفني 

ههددة، ا هددة الثا يددة أن يفقدد  املقصددود بالعمددل بيددنام تقددو  هن العلددب باودلددة هددذه 

ددا مددن فقدد  ، امل مددود هددو املوهدد  أو الددذي تصددل أو تصددل عندد  عمددل ف بددد أعضف

 املقصود بالعمل.

ا هدة الثالثددة تتعلددق باحلصددو   فسدد  بيدنام تقددو  هن الددذي تصددل عندد  ا تفدداي 

ئدددددل القدددددر ن وهددددددت أن ونددددد  ه ا  ظدددددرت يف دال، وعمدددددل ههدددددة احلصدددددو   فسدددددها
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عليد  الصد ة – ام أن  يكون بارتيات الرشعية يف  تال اب وسنة النبدي ب اال تفاي

 .-والس م

يددددذ ر يف  تابدددد  مددددا تصددددل بدددد  اال تفدددداي مددددن النظددددر يف  -سددددب ا  –فددددإن اب  

ا مقدددام احلصدددو  مقدددام يتفددداوت فيددد  النددداهرون وهلدددذا أعدددشارتيدددات  ؟ الكو يدددة فدددإ ف

 ددان ه ا  ددام هىل الصدد ة يف هددو  الليددل  ددام ، -ة والسدد معليدد  الصدد –الرسددو  

 .املتفق عىل ص ت  يقرأ  بل دخول  للص ة خري، يف بديا عبد اب بن عباس

ولددددذلن  ددددا  ابددددن عبدددداس فخددددري فنظددددر هىل السددددام  فقددددرأ هددددذه ارتيددددات يف    

ددددددل   } :عمددددددران يم  الل 
ددددددت     اخم او رم   و   و 

ات  و  ددددددم   الس 
ددددددق  لم ددددددار  ه ن  يف  خ  الن ه      { و 

دا أو  فاالعتبار بارتيدات الكو يدة مرشدويٌ ، م190 :عمران يف القدر ن فهدو تصدل ا تفاعف

 .وتصل عن  علب وتصل عن  يقني هىل  و  لن، تصل عن  ا تفاي

فمن بال أوىل فيام يتعلق بارتيات الرشعية ويت صل عنها مدن العلدوم التدي  

ا النتيجدددة هندددا عدددن هعدددادة املعنددد  الدددذي ربدددام الشددديخ أشدددار هليددد  يف   تبهدددا العلدددام  فدددإ ف

 أ ثر من مقدمة وهو التيب يد عىل مسيبلة اال تفاي بالع م باعتبار العمل.

هن هددذا حمصددل مددن اودلددة مددا  :وأشددار هنددا هىل ههددة الفهددب لألدلددة بتدد  يقددا 

وهن  دان ، هي اودلة؟ يقدا  هدذه ا هدة وههدة احلصدو  ههدة وههدة العمدل ههدة

هن العلددب الرشدددعي الددذي يبتغيدد  املسدددلمون  :ىل أن الت قيدددق أن يقددا سددبق التنبيدد  ه

ا  ا أو  ثوف  .باعتبار خواصهب وعلامئهب، مهام  ان  دره يسوف
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وهلدذا عدرو  مدا خدالف ، فإن هذا العلب اوصل في  أند  يبتغد  بد  وهد  اب 

ددا مددن تعلددب العلددب أو لدديامري بدد  العلددام  أو ليجدداد  بدد  السددفها  ،  لددن يعتددب عار ف

ددا مددن الددد يا أو وا لينددال أبددوا  عار ددة عددىل اوصددل ليسددت   ددو  لددن، فهددذهعر ف

 .هي اوصل

اوصددل يف املسددلب أندد  ه ا  صددد هلددذا العلددب فددإ ام يقصددد اددذا العلددب وهدد  اب  

ال يعنددددي هدددذا أنددد  ال تقدددد  أبدددوا  عار ددددة ، هددددذا هدددو اوصدددل -سدددب ا   وتعددداىل–

  در أو  مدن تسدعر ادب  -والسد معليد  الصد ة –تضاد هذا اوصل تقد  والنبدي 

 .عاا :و  ر منهب العاا الذي ا يعمل ه ام ليقا ، النار يوم القيامة

هذا موهود يف أبوا  بني  دم وبتد  املسدلمني لكدن هدي أبدوا  عار دة و 

ليسددت هددي اوصددل، اوصددل أن العلددب هددذا يبتغدد  بدد  وهدد  اب، هددذا هددو اوصددل 

العلددددب  ايددددة بذاتدددد   ددددام أن  :وعليدددد  يقددددا  ،فيدددد  وهددددو اوصددددل يف أبددددوا  املسددددلمني

ددددا هددددو املوهدددد  للعمددددل  ددددام أن  املمدددددوحولكددددن العلددددب ، العمددددل  ايددددة بذاتدددد  اعف

ا هو املبني عىل العلب. املمدوحالعمل   اعف

أمدددا التخفيدددف مدددن  ددددر العلدددب وأن العلدددب املقصدددود منددد  العمدددل هدددو ه ا فهدددب 

كددن ال تتدداي هىل التعبددو تكددون اومددور أهددون لب العمددل عددىل الوهدد  الرشددعي العددام

 .-سب ا   وتعاىل–بلغة الوسائل بل العلب من بيا هو عبادة ب 
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العلدددب يقصددد العلددب النددداف  هددو الددذي يقددد  عندد  تعبددد هدددو  :وهلددذا بيددنام تقددو 

 ددددموا  -رمحهددب اب–وهلددذا بعدد  اوئمددة ، العلددب  فسدد  تعبددد، العلددب  فسدد  تعبددد

، و عددىل أن العلددب هددو أفضددل الطاعدداتالعلددب عددىل ا هدداد يف سددبيل اب و ددص  ثدد

 بعد الفرائ ، أفضل الطاعات بعد الفرائ  هو االشتغا  بالعلب الرشعي.

باعتبدددار أن العلدددب بذاتددد  ، فعدددىل  دددل بدددا  البدددد مدددن ترشددديف العلدددب الرشدددعي

لكن الشن أن هذا العلب عبادة  غوه من العبادات البدد مدن ابتغدا  وهد  ب فضل

 بد من ابتغا  وه  اب ب   عب.اب اا  عب بت  العمل ال

يف  تال اودلة الرشعية وأددنت تعدر  أن أصدو  اودلدة الرشدعية  :ثب يقو  

ويددددذ ر أهددددل اوصددددو  مددددا سددددموه أو أسددددموه باودلددددة ب الكتددددال والسددددنة وا مجدددداي

 ة. و  الص ابمن  ويبد ون بالقياس، املختلف فيها

أدلددددددة مسددددددتعملة ومددددددا يدددددديبذ بعددددددد  لددددددن  ددددددا أدخلددددددوه يف هددددددذا البددددددال وهددددددذه  

أهنا ليست مستقلة عدن الددليل اوو  الدذي هدو دليدل الكتدال والسدنة ، والت قيق

 .بل هي حمصلة عنها ومبنية عليهاب وا مجاي

هددو أندد  راهدد  هىل دليددل ،  ددام هددو معددرو  مددن القيدداس هحلددا  الفددري باوصددل 

 مدددا  صددددوا االسدددتدال ، مددن السدددنة أو الكتدددال بتددد  املسدددتدلني بدديب وا  الصددد ابة

 .بقو  الص ا  عىل  ل وه 
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كدددون ومدددن ههدددة أخدددرل  دددد ي، الصددد ابة ختلفدددون يف  ثدددو مدددن املسدددائلون 

وهددداهر  دددو   ثدددو مدددن الصددد ابة وهلدددب ، لصددد ا  اهتهددداد خدددالف هددداهر الدددنصل

فاملقصود أن ما يعتبوه دليل أ وا  الص ابة هو معن  ل  أن مدا يناسدب  مدن ا، هر

 بيا الدليل الرشعي.

 )المتن(
مدددن أنفددد  طدددر  العلدددب املوصدددلة هىل  ايدددة الت قدددق بدددد   :مدددة الثا يدددة عرشددداملقد

و لدن أن اب خلدق ا  سدان ال ، أخذه عن أهلد  املت ققدني بد  عدىل الكدام  والدتامم

يعلدددب شددديمفا ثدددب علمددد  وب ددده وهدددداه طدددر  مصدددل ت  يف احليددداة الدددد يا  دددو أن مدددا 

 علم  من  لن عىل حبني، حل من .

 )الشرح(
ا هددذه امل قدمددة يددذ ر فيهددا أن مددن أنفدد  طددر  تصدديل العلددب هددو اوخددذ عددن ه ف

وهذا املعن  البد لطال  العلب أن يعتدبه مدن ههدة أخدذ العلدب ، أهل الت قيق في 

 .وسبق ا شارة هىل التعبو عن هذا املعن  بالعناية بم كامت العلب، امل قق

التدددي ، عيةفإ دددن تعدددر  أن مدددا  تبددد  العلدددام  يف سدددائر او دددوال العلميدددة الرشددد 

فدإن هدذه ، ا تظب االصط ح من فق  أو احلديا أو التفسو أو اوصو  أو  وهدا

 . ت  فيها املمات وربام ارتال  من الكت ، او وال وهذه العلوم
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ه ا اعتبت هذا الكب الذي ال ي ا  التاريخ تدتفظ بكثدو مند ، تدتفظ بكثدو  

ددا موهددودة هددذا فعددىل ، هىل ع دد الندداس مددن هددذا املكتددول ومددا لالددت الكتابددة أعضف

 : ل با  الطال  للعلب ينبغي أن ينظر يف تصيل  للعلب هىل ههتني

فدديام يتعلددق بعنايتدد  بجمدد  املصددادر واملراهدد  والب ددوث ومددا  :ا هددة اووىل 

و ديبن هدذا  دوي مدن االختصداو بذاتد  فدإن بعد  النداهرين يف ، هىل  لن هلا شديبن

 ب.من الكت العلب يكون مكتبيفا ت  مج  الكثو 

فمدددن ا يضددد  ب لكدددن ه ا تكلمندددا يف ا دددادة العلميدددة مدددن بيدددا طلددد  العلدددب 

ددددا بسددددنفا يف اختيددددار الكتدددد  املناسددددبة مل لدددد  مددددن الو ددددت وحملدددد  مددددن ، لنفسدددد  منهجف

وجيددري عددىل هددذا الرتتيدد  فإ دد  يضددي  عليدد  أ ثددر  ددا ، القدددرة التددي هعلهددا اب فيدد 

 تصل من النظر والعلب.

وسدبق ا شدارة ، مات علميدة صد ي ة عندد طالد  العلدبف بد مدن بندا  مقدد

هىل ي  مددددن هددددذا ويف بعدددد  املجددددالس السددددابقة بشددددكل منفصددددل يف جمددددالس  ددددو 

 .جمالس هذه الدورة

يعند  ب فدظ القدر ن ، من أخص ما يو د يف هذا  دام سدبق أن طالد  العلدبو 

ا  أو النظدر عدىل أ دل اوبدوا  بتيبمدل وبسدن اسدتقر، وما يستطي  من بفظ السدنة

 .أو التسعة ه ا  ان عىل جملس أ در، يف  ت  السنة املشهورة من الكت  الستة
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 مصدددنف ، والنظدددر يف املسدددندات التدددي مجعدددت  ثدددار السدددلف و تددد  السدددلف 

ثددب بعددد  لددن ييبخددذ مددن  ددل علددب سددمي باسددب معددني ، عبددد الددرلا  وابددن أ  شدديبة

 . الفق  أو احلديا أو التفسو أو  وها

 دديبن ييبخددذ يف ، ل علددب مجلددة مددن الكتدد  حمدددودة العددددينبغددي أن ييبخددذ يف  دد 

وارتن طالد  ، يف هدذا البدال  ل علب أربعة من الكت  تكدون هدذه الكتد  عمددةف 

ا هلددذا أو  فإ دد  يعددر  أن يف االسددتقرا  أو استشددار،  العلددب لددو  ظددر هن  ددان مسددتطيعف

  ت  املفأين.

يف هدددذا عدددن أربعدددة مدددن الكتددد  تعدددد هدددذه الكتددد  عمددددة  :تسدددتطي  أن تقدددو 

ون هدددذا أمدددر ، لددديس بالردددورة أن يقدددا  هدددي أفضدددل مدددا يف  تددد  التفسدددو، البدددال

، هدددذا أفضدددل هدددذا أمدددر يدخلددد  االهتهددداد :لددديس لددد   دددا ون مضدددطرل ب يدددا يقدددا 

 املهب أهنا تكون عمدة يف بااا.

مدددث ف ال ختلدددف بدددني العدددارفني يف  تددد  التفسدددو أن تفسدددو ا مدددام ابدددن هريدددر 

ل، مددث ف جتددد يف  تدد  الفقهددا  جتددد يف الفقدد  املقددارن جتددد أن يعددد عمدددة يف هددذا البددا

يكدون مدن الشدائ   تدال ، وهذا ختلدف بداخت   اومصدار والبلددان، من الشائ 

 .املغني عىل صت  أ  القاسب ا ر ي و  حممد ابن  دامة

فهو مدن أهدل  تد  الفقد  املقدارن، ه ا همدت لألصدو  جتدد  تدال أ  بامدد  

ه ا همندددا يف بدددال املقاصدددد فتجدددد أن هدددو  تدددال املستصدددف ، وصدددو  الغددد ايل يف ا

 .عمدة يف هذا البال ال شناملوافقات   تال أ  هس ا  الشاطبي
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فإ ددددددن جتددددددد التمهيددددددد ، فعددددددىل  ددددددل بددددددا  ه ا همددددددت لكتدددددد  اوح احلددددددديا 

للسددلطان أ  عمددر بددن عبددد الددب عددىل موطدديب مالددن وجتددد فددتح البدداري لل ددافظ ابددن 

وهددذا ، اري البددن رهدد  هددذه  تدد  بددني أهنددا عمدددة يف باادداوجتددد فددتح البدد، بجددر

 موهود يف سائر علوم الرشيعة.

، فلددو أن طالدد  العلددب أبسددن االختيددار والتدددري والرتتيدد  يف  ثددو مددن هددذا

وسدددددنن ا ددددد   ، و ددددذلن يف  تددددد  االعتقددددداد املسددددندة  سدددددنن عبدددددد اب بددددن أمحدددددد

كتدد  املسددندة مددا يكددون الكتدد  ختددار مددن هددذه ال، ل لكددائيواح أصددو  السددنة 

 .و ب  املعاين العقدية، مناسبفا وأ ب  يف الت قيق والعناية بص ة اوباديا

أو الكتدددددد  التددددددي تكلددددددب فيهددددددا ، وهددددددي  تدددددد   ثددددددوة أعنددددددي الكتدددددد  املسددددددندة 

و دددذلن مدددن بعددددهب فعدددىل ، وأمثالددد  املتدديبخرون  كتددد  شددديخ ا سددد م ابدددن تيميددة

ددا مرتبددة بتدد  ينتهددي بكتددال يعددد ب متدرهددة  ددل بددا  ه ا مددا طالدد  العلددب أخددذ  تبف

ا يف بابدد  فهددذا مددنهخم بسددن لدديس بالرددورة أندد  تكددب بدد   ددل العلددب، العلددب ، واسددعف

ا ييب يد  يدوم مدن ال مدان لقدد  :يقدا ، من بيا احلقيقة  ام تعرفون ال يمكن أن أبدف

 .ا ته  من العلب  ل 

و لكددن  مثددا  لددب فددإن العلددب أوسدد  مددن طا ددة البرشدد هددذا أمددر بدددهيي معددرو  

وا تقددل مدن العمددة هىل مدا هددو ، أخدذ يف الفقد  بددأ بكتدال العمدددة مدث ف البدن  دامدة

ثددب ا تقددل بعددد  لددن هىل بعدد  ، أ ثددر سددعة منهددا يف  تددال ابددن  دامددة  فسدد  املقندد 

 .اوح املقن  ثب ا تقل هىل مث ف  تال املغني



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

231 

،  رهد  هىل مسديبلة تقيدق املدذه  وتريدر املدذه  :هذا مثا   د يقو   ائل 

بسدن التصدور للمثدا  ، هذا بال  خر املهب أن طال  العلب يف الفقد  يعند  بديبمور

 .معرفة ا   ، معرفة أصو  اودلة عىل املثا  التي شاي الك م فيها

وخاصددة ا دد   بددني أئمددة االهتهدداد الددذين اشددتهر اهتهددادهب وهددب اوئمددة  

دددا اددددب، اوربعدددة فددددون صدددار هلددددب لكدددن  دددام تعرب وهن  دددان االهتهدددداد لددديس صصوصف

ودرهددة هددذا ب امتددداد مددن بيددا املدددارس الفقهيددة مدد  معرفددة ا دد   يف املسددائل

 .ا    من بيا الرتبة

أو أن املشددددهور  ددددذا ؟ وهددددل ا دددد   خدددد    ددددوي أو خدددد   فيدددد  شددددذو  

التميي  لرتبة ا    تدرل هدذا ؟ وا مهور عىل  ذا وما خالف ا مهور هو  ذا

ا عددىل الرتهدديح، حيعددني طالدد  العلددب عددىل الرتهددي ونددن ، يعددني طالدد  العلددب  ثددوف

وعرفدددددددت أن ا مهدددددددور مدددددددن السدددددددلف والفقهدددددددا  ، ه ا  ظدددددددرت هىل مسددددددديبلة فقهيدددددددة

 .وامل دثني عىل  و 

ولدددو  دددا وا يف لمددداهنب ففدددي ، وبصدددلت صالفدددة لقدددوم أو لدددبع  أهدددل العلدددب 

  يكدون هدو القدو، الغال  أن القو  الذي علي  ا مهور من فقهدا  اومدة وأئمتهدا

دد فددإ ا مددا خالفدد  طالدد  العلددب فإ دد  ا، الدراهح وعددىل أ ددل اوبددوا  ه ا ا يكددن راه ف

 .خالف  برفق واعتدا 
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ومددددد  اوسدددددف صدددددارت ، وال يسدددددتعمل بعددددد  الكلدددددامت التدددددي ال معنددددد  هلدددددا 

والقدو  ارتخدر ، تستعمل يف  ثو من اومور  القو  بيبن هذا القو  هو الص يح

وهدددت أن القددو  الددذي ، الرتتيدد  الفقهدديال دليددل عليدد  مدد  أنددن ه ا رهعددت هىل 

 .وصف بيبن  هو الص يح

–وهددو يتوسدد  ، ربددام عددده بعدد  العلددام   ددابن عبددد الددب مددن او ددوا  الشددا ة 

وجتددد أن القددو  الددذي  يددل ال دليددل ، يف احلكددب عددىل او ددوا  بالشددذو  -رمحدد  اب

 . هبوا هلي و بار أئمة التابعني وربام اوئمة اوربعة  د ، علي   بار الص ابة

؟ أنددد  ال دليدددل عليددد  وهدددذا لددديس مدددن أعدددشفهدددذا القدددو  ال جيدددول أن يقدددا  أنددد   

صدد يح أن عنددد املخالفددة أن طالدد  العلددب ه ددام جيدد  عليدد  ب احلكمددة وال مددن الفقدد 

وهن وهدددد ا ددد   بدددني اوئمدددة فدددا    تمدددل يف ا ملدددة ، أن يبقددد  مددد  ا مجددداي

 .عىل السعة من بيا سعة النظر يف اودلة

ب ويكددون القصددد املوهدد  لل كددب هددو هتبدداي الدددليل هددذا املعندد  واب أعلددب 

ا النظددر يف ، لكددن عددىل  ددل بددا  املعندد  الددذي يشددو هليدد  اوخددذ عددن امل ققددني فددإ ف

 .الكت  التي هي عمدة يف بااا النظر يف   م امل ققني

وخاصددة ه ا تكلمددت عددن املتدديبخرين الددذين ، -رمحهددب اب–ون أهددل العلددب  

وهلدددذا جتدددد أن أ ثدددر ب لقدددرون الث ثدددة الفا دددلة الدددذين  ثدددر يف لمدددنهب التددديبليفبعدددد ا

ألددديس ، الكتدد  العلميدددة املوهددودة بدددني أعددددي الندداس مكتوبدددة بعدددد القددرون الث ثدددة

  ذلن؟.
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لكدن مجهدور الكتد  العلميدة ، هنال  ت  يف السنة وخاصة  تبت  بدل  لدن 

 تبدددددت بعدددددد  لدددددن  تكتددددد ، خاصدددددة يف الفقددددد  واوصدددددو  والتفسدددددو ومدددددا هىل  لدددددن

لكددددن ينبغددددي أن تعددددر  أن الت قيددددق الددددذي ب فينبغددددي أن ختتددددار يف  تدددد  امل ققددددني

ا ا ما ا؟ مضطردف  .يوصف ب  العاا ليس بالرورة أن  يكون تقيقف

وتدددرل هدددذا هدددو الدددذي فدددوت عدددىل بعددد  طلبدددة العلدددب بسدددن االسدددتفادة مدددن 

ددا يف بددال ويف بددال ب بعدد  العلددام  املتدديبخرين ددا وندد   ددد يكددون حمققف  خددر لدديس حمققف

وهال ابتغددا  الدددتامم والت قيدددق مدددن  دددل وهددد  هددذا  ليدددل، مدددا مدددن أبدددد هال وتقدددق يف 

 .بال وجتد أن  يف البال ارتخر ليس بالرورة أن  يكون مبتىل

لكدن  دد يكدون ، و د يكون عنده خطا  أو  وي من ا طيب الذي ليس مقبو  

ا ال تسدددتطي  أن تقدددو  لكنددد  يف بعددد  او دددوال وب جتددد م عدددىل  ولددد  با طددديب :مقلددددف

 .يكون من أهل التقليد ويف أ وال أخرل من العلب يكون من أهل الت قيق

فينبغددددي أن ختتددددار مددددن علمدددد  وأن تعندددد  يف علمدددد  مددددا هددددو مددددن مددددادة الت قيددددق 

ويف أ ددوال ، وسددبق التمثيددل هىل بعدد  العلددام  الددذين اشددتهر هلددب تقيددق يف أ ددوال

وو عدددوا يف بعددد  اوخطدددا  التدددي أخدددرل صددداروا مقلددددة وربدددام صددداروا دون  لدددن 

  ان السلف أو املتقدمون من أئمة الفق  واحلديا يرت وهنا وينهون عنها.
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 )المتن(
 و أن ما علم  من  لن عىل حبدني حل منهدا حوري داخدل عليد  مدن 

 التقامد  للثددي ،  و علب مدن أعدن وال  يدف بدل هدو مغدرول فيد  مدن أصدل ا لقدة

 .يا هذا من امل سوساتومص  ل  عند خروه  من الد 

وحل ، و علمدد  بوهددوده وأن النقيضددني ال جيتمعددان مددن مجلددة املعلومددات 

 وهددددوه الت ددددفات الرددددورية   ددددو ، منهددددا بواسددددطة التعلدددديب شددددعر بددددذلن أو ال

ومعرفددددة أسددددام  اوشدددديا  يف امل سوسددددات ، حما دددداة اوصددددوات والنطددددق بددددالكلامت

   و ظر يف املعقوالت.و العلوم النظرية التي للعقل يف تصيلها جما

 )الشرح(
الكدددددد م ارتن سددددددبق يف بعدددددد  املقدددددددمات التنبيدددددد  عليدددددد  يف بددددددا  الرددددددوري 

 واملكتس  ثب يقو  بعده فصل وللعاا.

 )المتن(
وللعدددداا الت قددددق بددددالعلب أمددددارات وع مددددات تتفددددق مدددد  مددددا تقدددددم وهن  : ددددا 

 :خالفتها يف النظر وهي ث ث

ا لفعل .العمل بام علب بت  يكون  ول :هبداها     مطابقف

 )الشرح(
ا مدا يو دد مسديبلة العمدل بدالعلبيعني  وال شدن أهندا ، جتدد أن أ دا هسد ا   ثدوف

ددددنم  } :-هددددل وعدددد –أصددددل ايددددف يف  تددددال اب يف  ددددو  اب 
دددد  ا    م  مش  ددددام  خ    

ه 
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دددام     ل  ع   الم
ددداد ه  ب 
و دددام سدددبق أنددد   ثدددر يف  ددد م أئمدددة هدددذه اومدددة وسدددلفها ، م28 : فدداطر{ع 

 .نبي  عىل مسيبلة العلبالت

وه دددد  مدددن بيددددا املعندددد  ، ولكدددن هددددذا تتددداي هىل بسددددن فقدددد  يف الوصدددو  بدددد  

وعىل  ل با  هذا مدن املعداين ، ص يح بل مقطوي ب  ولكن تتاي هىل بسن فق 

 .وهي العناية برتتي  العمل عىل العلب، اا -رمح  اب–التي بسنت عنايت  

  ينبغددددي لطالدددد  العلددددب أن يكددددون ، فددددالعمددددل بددددام علددددب :وهلددددذا  ددددا  هبددددداها 

دددا يف العمدددل فإ ددد  ه ا  ددداىل يف التفدددري  خشددد  أن يكدددون هدددذا مدددن هدددنس مدددن ، مفر ف

بم  } : مهب اب يف  تاب  ك  س  ن  أ نف  وم ت نس  ون  الن اس  ب المب   و  ر   .م44 : البقرة{أ   يبمم 

أن ال خطدددديب وال يق دددد وال ، لكددددن هددددذا لدددديس معندددداه أن طالدددد  العلددددب اط 

ون  لو  ان  ذلن  ا تعلب أبد و ا هن  أبد و دا أمدر أبدد ، رتل بع  العملي

 .-رمح  اب– ام  ا  ا مام مالن 

وهدددددذا هددددد   مدددددن طبيعتندددددا و و ندددددا ، يف سدددددائر النددددداس ه دددددام التقصدددددو موهدددددودٌ  

وأن ال يتددديبخر ، البرشدددي ولكدددن عدددىل املسدددلب أن ينيددد  هىل اب وأن تاسددد   فسددد 

 عنها  عب.
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 )المتن(
أن يكدددون  دددن ربددداه الشددديو  يف  لدددن العلدددب وخدددذ عدددنهب وم لمتددد   :ثا يدددةال

وهكددذا  ددان شدديبن السددلف ، فهددو ا دددير أن يتصددف بددام اتصددفوا بدد  مددن  لددن، هلددب

 الصالح.

 )الشرح(
وند  لديس ،  عب اوخذ عن الشيو  هدذا  دا ينبغدي لطالد  العلدب أن يفقد  فيد 

بتددد  ال ب بدددل البدددد لطالددد  العلدددب، االعتبدددار بكثدددرة الدددرتدد عدددىل املجدددالس العلميدددة

يفددوت عليدد  و ددت  ثددو أن تسددن االختيددار يف املجددالس العلميددة واملجالسددة ملددن 

 .يناس  من العلب

البددد أن تسددن االختيددار لدديس معندداه أندد  هددو الددذي تكددب عددىل العدداا مناسدد   

ا فدديام يقدد  عليدد   ظددره مددن املجددالس ب أو  ددو مناسدد  لكددن القصددد أن يكددون رشدديدف

ودرهدددات الكددد م املنقدددو  ومناسدددبة هدددذا الكددد م ، باعتبدددار مدددادة الكددد م العلميدددة

هىل  خدددره مدددن املعددداين التدددي أرل أن يف ا ملدددة ، لعقلددد  وهدرا ددد  وتدرهددد  العلمدددي

 معاين بسيطة يدر ها العا ل ابتدا ف هذه ههة.

لدددديس بالرددددورة أن  تيجتدددد  ، هددددو أن االسددددتفادة مددددن الشدددديو  :ا هددددة الثا يددددة

بمعنددددد  ه ا مددددا أخددددذ باعتندددددا  بدددداملعن  العدددددادي يف ة الشدددديو . . . هددددو  ثدددددر املفرعددددة

 .و د يكون من املعاين التي تر احلقائق العلمية وهذا ص يح، الغال 
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ومدن ت ميدذه ، لكن ليس املقصود هو أن  يكون يف اوخو من شيوخ  ف ن

ا  ا  بددوف ، عندددهفدد ن فإ دد  ال ينبغددي للعدداا وال لطالدد  العلددب أن يكددون هددذا مقصددودف

لد  معداين هال ه ا  ان الرتتي  عند الشيو  مثل ما  ان عند  ثو من أهل احلدديا 

 علمية يت صل عليها.

يت صدددل عنددد   تدددائخم علميدددة أمدددا ، امل ددددثني أ ثدددر مدددن  دددوهببخاصدددة  وهدددي

أو  ثددرة التسددميات فدديام بعددد بعدددد الطلبددة ، باعتبددار  ثددرة التسددميات بعدددد الشدديو 

ينبغددي أن يبددالغ يف  فيهددا وندد  هددي هدد   مددن تدداريخ  فهددذه أبددوا  الوا  ددافات، 

 .و ا ينف  النفوس عىل ا و هىل  خره وينرش العلب، املسلمني

دددددا ال ينبغدددددي املبالغدددددة يف التقصدددددد ور  يبن اال تسدددددال هدددددو ، و دددددهددددداائلكدددددن أعضف

املقصود بت  يفوت  الكثو من العلب ه ا صدد  أند  مدن شديوخ  فد ن وفد ن وال 

ا عليدد جتددد لدد  مددن الشدديو   ا هددذه مسدديبلة هن صددح التعبددو مددن امللددح ، أ ددرف  ا  ثددوف فددإ ف

 .ليس من املقصود وفصول  يف العلب أن يتكثر من ا  سان

وال ينبغدددددي لا سدددددان أن يسدددددتعمل مدددددادة التكثدددددر يف  سدددددبة الطلبدددددة هليددددد  أو يف  

بدل جيد  عدىل ا  سدان العا دل أن يددرل أن ب اال تسال هىل الشديو  ويبدالغ يف هدذا

 ددد سددم  عددن العددوار  البرشددية التددي مددن بظددوظ الددنفس ، علددب الرشددعيهددذا ال

 .أبيا فا

ونددد   ددد   هددددل  -سدددب ا   وتعددداىل–هدددذا علدددب لددد   ددددره ولددد  أمدددره عندددد اب 

أو ليفخر بد  بعد  النداس عدىل ، ما     ليتكثر ب  بع  الناس عىل بع ، للناس
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ا لدد  :بعدد   ددام  لددت أن العدداا ال أو ، لدديس معندد  هددذا أن ا  سددان ال يسددمي شدديخف

 .يسمي طالبفا ل 

باعتبدار مدا تصدل عند  ، يف بعد  املدوارد اوهذا أمر طبيعي بل يكون حممدودف  

لكدددن ، دري السدددابقون وال بقدددون عليددد هدددو مدددا و، مدددن املنددداهخم العلميدددة املناسدددبة

 .الذي يعال هو التكثر اذه اال تسابات

دا بعدد  النداس  ددد ال يكدون  ثددو العلدب  لكددن يقدو  مددن وب ولدذلن جتددد أبيا ف

بديبد   ، شيوخي فد ن ومدن طد   فد ن وهدذا عندد عرشدات املمدات مدن الطد ل

وهدذا مدن طد ل ، شكل من الطل  وبيبد   شكل من املجالسة وهذا من ط  

طدد   وهددذا  ددن اسددتفاد منددي وهددذا  ددذا ال العلددب ينبغددي أن يددو ر العلددب الرشددعي 

 ينبغي أن يو ر.

ا بدني العقدل والرشدي أهندام لديس بيدنهام ي  مدن وترل دائامف سبق التفريق  ثدوف 

فكذلن مت  ما سدار ا  سدان بعقدل متد ن ال جتدد أند  خدالف الرشدي يف ب التعار 

ينبغددددي ا  سددددان يكددددون معتدددددالف ال يبددددالغ يف النفددددي والتنكددددر لددددبع  ، هددددذه اومددددور

 .اوبوا  والقط  عن هذا من بال ال هد، أو ي  من هذا القبيل

ددا مددن املسدائل العلميددة أسدلفت درهددوا عددىل مثدل  لددن ون العلدام   ددام  ، أبيا ف

ا  دام أن طالد  العلدب  ينبغدي أن ال يف بع  اوبوا  لكن التكثر هذا ليس  دوبف

لطالد  العلدب  صدل بل ينبغي أن يكدون ال، يف العلب عنده صل يكون هذا هو ال

 بسن االستامي هذا هو ا هة.
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هدددو أنددد  ينبغدددي  :هدددا يف  ددد م ابدددن هسددد ا ا هدددة الثا يدددة التدددي أريدددد التنبيددد  هلي

ينبغدددي لطالددد  العلدددب أن ييبخدددذ العلدددب عدددىل يدددد امل ققدددني الدددذين ب ولطالددد  العلدددب

وجيددالس بيددنهب العلددب فيدد  خددو  ثددو لطالدد  العلددب مددن بيددا ب يدددر هب يف ع دده

عددده ، املددنهخم ومددن بيددا السددمت ومددن بيددا الفهددب وصددو  العلددب ومبادئدد  و وا

 .هىل  خره

أو ربدددام ال يكدددون لددد  هال ، ي هدددذا أن طالددد  العلدددب يغلددد  عليددد ولكدددن ال يعنددد 

ا يف القرا ة املختصة بل البد من القرا ة التي خدتص ادا مد   فسد  ، بظ يسو هدف

 دددام سدددبق ا شدددارة هليهدددا ال ، وه ا  دددرأ مددد   فسددد  أو الكتددد  التدددي  تبهدددا امل ققدددون

سدددائل أهدددل بدددل عليددد  أن يراهددد  فددديام يشدددكل عليددد  مدددن بعددد  امل، بددديبس أن يراهددد 

مدددن  لكدددن أن  نبددد  أن الدددبع  أو الكثدددو احلقيقدددة، العلدددب الدددذين جيالسدددهب ويلقددداهب

 القاصدين لطل  العلب.املت مسني و

 

ولكن ال يعني هذا أن طال  العلدب يغلد  عليد  أو ربدام ال يكدون لد  هال بدظ 

ا يف مسيبلة القرا ة املختصة، البد مدن القدرا ة التدي خدتص ادا مد   فسد ،  يسو هدف

ال بدديبس  - ددام سددبق أا ددا هليهددا-ه ا  ددرأ مدد   فسدد  الكتدد  التددي  تبهددا امل ققددون و

أن يراهددد ، بدددل أوىل أن يراهددد  فددديام يشدددكل عليددد  مدددن بعددد  مسدددائل أهدددل العلدددب 

 الذي جيالسهب.
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 نب  هىل هذا ون بع  أو الكثو احلقيقة من املت مسني والقاصددين لطلد  

العرشدد مددن السددنوات  م دد عليدد وربددام  العلددب  سددبة القددرا ة العلميددة عندددهب  ليلددة،

ا.  وهو يدور يف أرب  ومخس من املتون التي ال ينبغي أن يطو  فيها  ثوف

 تد   ثدوة مدن  رأ د أند  اسدتقلكن ه ا سبق ب  ال مان وتديبخر بد  ال مدان مدا جتد 

ا عددىل أن طالدد  العلددب ينبغددي أن يقددرأ يف  اددا، أنددا أر دد   ثددوف  تدد  اوصددو  يف أ وا

لعلددب فدديام يشددكل عليدد  أهددل ا يراهدد امل ققددني، ويكثددر مددن  لددن، و تدد  العلددام  

 بال .

 )المتن(
 
 
ا  دددد 
ت  دددن  ا م دددت  م  مم

ل  دددام  ع     ،
ب ددد   ل  ب يب د  ددديب د  الت  ، و  نمددد   دددذ  ع  دددنم أ خ  ا   ب م  دددد 

ت  : اال  م دددة  الث ال ث  و 

 ب الن ب ي  
ة  اب  ل ب  -الص    س   و 

يم   ل  ىل  ا    ع   .-ص 

 )الشرح(
دا  بمن أخذ عن  والتديبدل بيبدبد ، وهدذا  د ٌم يف ا ملدة صد يح، لكند  اال ت

ينبغددددي أن يكددددون اال تدددددا  والتدددديبدل بدددديبدل هددددذا العدددداا الددددذي هالسدددد ، ينبغددددي أن 

بتددد  ال يقددد ب ون يف الغالددد   فدددس الطالددد  مددد   -أي باعتددددا -يكدددون با تصددداد 

ذا الكددددائن شدددديخ  متيددددل هىل التعددددوي  وا مجددددا ب وندددد  مددددا  صددددد هددددذا العدددداا أو هدددد

املددددتكلب يف العلددددب هال لكو دددد   ددددد مالددددت  فسدددد  هليدددد ، أو  ددددا   ظددددره هليدددد  مددددن ههددددة 

املدددددارل العلميددددة والت صدددديل العلمددددي، فتددددو و الشدددديو  هددددو أن يوخددددذ عندددد  هددددذا 

 الص يح، والتيبدل م  العلام  هذا منهخم رشيد.
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لكددن  قددو : ينبغددي أن يكددون باعتدددا  أي با تصدداد، بتدد  ال يتعصدد  العدداا 

 وه، وهلذا ربام يكون هدذا التعصد  موهد   سدقاط بدق  دوه مدن العلدام  عىل 

الذين يكافمو   يف العلب، فدائامف ما دخل الرفق واالعتدا  يف ي  هال  دان مهدذبفا 

 ل  ومناسبفا ل .

، هدو الدذي -عليد  الصد ة والسد م-ه ام اال تدا  املطلق يكون برسدو  اب 

فددإن  -عليدد  الصدد ة والسدد م-  مددن بعددده يعصددب مددن ال لددل، لكددن يف بددق العلددام

اال تدا  والتيبدل بديبداب وبسدن اوخدذ عدنهب هدذا  لد  صد يح، ولكدن جيد  أن 

-يكددون با تصدداد واعتدددا  دون تعصدد  أو  لددو أو هطددرا ب ون الشدداري الرسددو  

ئد ، فمدن بدال  -علي  الص ة والسد م  دام تعرفدون هند  أصد اب  واومدة عدن هطرا

  وه. أوىل ال يادة يف بق

 )المتن(
 املقدمة الثالثة عرشة:

دىل   دل  ع  م  ع   الم
ي  ب د   در  م دا أ نم جي  دو ه م  ل  م ب ف    خ  ل  م  ع   الم

ا يف  امف ذ  ه م  ت خ  يي ي 
لمم  ل  ع  ل  أ صم   

د دإ نم ه  ، ف  ٌط، أ وم ال  م ال  ا  دٌن و  نم   ر  م
م  م  ر  نمخ  يما  ال  ي  ، ب   

ثمل    ات  يف  م  اد  ع  ي الم ار  لب جم   ر 

. ب ف    ه ال  يٌح، و 
ل  ص    ن  اوم صم

ل   ف ذ 

د   ا ر    ام  ي 
لمب  املم طمل ول  ه 

ع  ي ا     أ ن  الم ب  رم   -و  ف  دىل   -ب الم  ع 
ود  ه   المو 

ام    يف  ت ق    اوم عم
ل 

، أ وم م   ي ةف
ا   س 
ب ي ةف أ وم ل  لم ام        اوم عم

ا  ت     ،
ل ف  وم  خت   نم   

فمق    م  .و  ح  ر  ا  ا م و 
ام     نم أ عم

 



 لفضيلة الشيخ: يوسف الغفيص              لشاطبي         ل ات املوافقاتمقدمالتعليق عىل 

242 

 

 )الشرح( 
هددددذا املعندددد  فدددديام أرل أندددد  سددددبق أن أشددددار هليدددد  أ ددددو هسدددد ا  عندددددما   ددددر أن 

د والثبددوت يف الت قددق،  القطعددي تكددون فيدد  خددواو، و  ددر مددن ا ددواو االطددرا

ا، لكنددد  ميددد  هدددذا  ، هكدددذا اوصدددو  العلميدددة  دددام فأددد اها سدددابقف وأن يكدددون بدددا امف

 بع  التفاصيل تتها.بقاعدة، وأراد أن يذ ر 

ا،    ددر أن اوصددل العلمددي مددن بقيقتدد  ومددن اطدد  وماهيتدد  أن يكددون مطددردف

ا  وأن يكون ثابتفا،  ام أن العادات تكون هارية وثابتة، فدإن ا يكدن ثابتفدا وال مطدردف

فإن هذا يوخره عن  و   أصد ف  طعيفدا، وهدذا معند  يف ا ملدة صد يح، فاوصدل 

العلدب، أي مدن بيدا التطبيدق يف العمدل، البدد أن يكدون  العلمي أن  يعتدب همدام يف

ا وأن يكون ثابتفا.  مطردف

 )المتن(
ومثال  يف علدب الرشديعة الدذي   دن يف تيبصديل أصدول  أند   دد تبدني يف أصدو  

صددىل اب عليدد  و لدد  -وخددب رسددول   -تعدداىل–الدددين امتندداي التخلددف يف خددب اب 

 .-وسلب

 )الشرح(
  أنددد  معددداين مطدددردة، فعدددىل  دددل بدددا   دددل أصدددل  عدددب هدددذه معددداين هامدددة،  قدددو

دددا، وهدددذا  ا أو أن يكدددون ثابتف علمدددي  دددع مدددن بقيقتددد  أو مدددن اطددد  أن يكدددون مطدددردف

املعندد  يف ا ملدددة  يبنددد  لدديس هديدددد الدددذ ر يف   مدد ، ولكنددد  أراد أن يدددذ ر بعددد  
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اومثلة التدي  دد يناسدبها هدذا الرتتيد ، فقدد يكدون بعضدها عليد  بعد  السدواالت 

 ت فيام يذ ره.دايوالتقي

ثب بعد  لن ينتقل الشيخ بعد هذه املقدمات هىل تفصيل مادة هدذا الكتدال، 

فيبتددددددئ بكتدددددال اوبكدددددام،  دددددان املقصدددددود  دددددام تعرفدددددون هدددددو التعليدددددق عدددددىل هدددددذه 

فقات "املقدمات التي ابتدأ فيها أ و هس ا   تاب  الذي أسامه  تال   ." املوا

علدب ايدف، وهدو مدن علدوم  -أعني علب املقاصدد-ويف ا ملة فهذا العلب 

وأئمددددة الفقهددددا  مددددن التددددابعني  -ريض اب تعدددداىل عددددنهب-اوصددددو  عنددددد الصدددد ابة 

تبدددددد   ومدددددن بعدددددددهب، وهن  ددددددان هددددددذا العلددددددب ا يكثددددددر التصددددددنيف فيدددددد  والتسددددددمية ملرا

 و واعده وتوصيل  لن.

وهلددذا يعددد مددا  تبدد  أ ددو هسدد ا  يعددد مددن الكتدد  امل كمددة العلميددة امل ققددة، 

واوبكدددام الددددذي يضدددا  هىل املجتهدددددين ال يمنددد  ورود التقييددددد ولكدددن الت قيددددق 

عىل   مهب، وال يمن  ورود التتميب عدىل   مهدب، وال يمند  ورود السدوا  عدىل 

  مهددددب، بددددل هددددذا مددددن بسددددن الت قيددددق لك مهددددب، والفهددددب لك مهددددب، واوخددددذ 

  بك مهب، ويف ا ملة فينبغي لطال  العلدب أن جيعدل مثدل هدذا الكتدال مقدمدة لد

 يف فق  املقاصد.
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وأمدددا فقددد  املقاصدددد مدددن بيدددا هدددو في تددداي هىل  ثدددر النظدددر يف  تددد  السدددلف 

الصدالح، فدإن صددر هدذه اومدة مددن الصد ابة والتدابعني و بدار أئمدة املسدلمني مددن 

الفقهدددددا  ومدددددن امل ددددددثني طدددددريقتهب يف العلدددددب هدددددي الطريقدددددة الفا دددددلة مدددددن بيدددددا 

يدددددل الكتدددددال والسدددددنة، وأن الرشددددديعة، وهدددددي ال شدددددن أهندددددا او دددددرل هىل بقدددددائق دل

بعددددهب فيددد  مدددن العلدددب مدددا  ثدددر االخدددت    ثدددر، فينبغدددي لطالددد  العلدددب أال يسدددق  

 النظر يف  ت  املتيبخرين.

فيها علب  ثو، ولكن ينبغدي أن يكدون لد  أصدو  حمكمدة يف اودلدة والقواعدد 

والنتيجدددة يف املسدددائل العلميدددة، ويف املسدددائل العمليددددة يف ا  بدددا  عدددىل مدددا أ دددر عددددن 

علدديهب رمحددة -لسددالفني مددن صدددر هددذه اومددة وأئمتهددا مددن أئمددة السددلف الصددالح ا

، وهذا  ام سييبذ ليس يصح عن  ا سقاط لرتبة خط  العلام  مدن بعددهب، -اب

فدإهنب يف ا ملددة  سدجوا عددىل طددريقتهب، و ظدرت فدديام  تبدد  املتديبخرون مددن الفقهددا  

ن  دا وا بندو عدىل  مدا  دان يف  ت  الفق  و  و  لدن، فدإهنب  سدجوا عدىل طريقتد  وه

 علي  السالفون واوئمة.

لكددددن العنايددددة بكتدددد  السددددلف وفقههددددب  بمعندددد  واسدددد ، وبمعندددد  مناسدددد ، 

وبمعندددد  عا دددددل  بكددددديب يف سدددددعة النظدددددر يف  دددد م السدددددالفني مدددددن اوئمدددددة، وبسدددددن 

 االستقرا  لفقههب وعلمهب.

شدددت  هدددذا البدددد لطالددد  العلدددب أن يعنددد  بددد ، وينظدددر فددديام  تبددد  املتددديبخرون يف  

ا. ا، و صوا علامف حمققف  أ وال العلب، فإهنب  تبوا علامف حمققف
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مثددل هددذا الكتددال الددذي  تبدد  أ ددو هسدد ا  ه دد  تلخدديص لكثددو  ددا  ددا  عليدد  

السددلف وأئمددة الفقدد  يف احلددديا ويف أ ددوال التطبيددق والتخددريخم أبيددا ب اب عنددد 

ل،  ددددام أندددد  فطالدددد  العلددددب ب اهددددة للعنايددددة بطريقددددة اووائددددالرشدددديعة ومقاصدددددها، 

ب اهة هىل العناية بام  تب  املتيبخرون، وختدار فيد  اختيدار يكدون مناسدبفا، هدذا واب 

 أعلب.

هددل -وصددل اب وسددلب عددىل  بينددا حممددد، و لدد  وصدد ب  أمجعددني، وأسدديب  اب 

يف هذه الساعة الكريمة املبار ة أن جيعلنا وهيا ب صلصني لد  الددين، وأن  -وع 

، وأن -صدددىل اب عليددد  وسدددلب-، وا تبددداي لسدددنة  بيددد  حممدددد يرل ندددا الفقددد  يف دينددد 

ا لنددا وبجددة عددىل احلددق  جيمدد   لوبنددا عددىل اهلدددل، وأن جيعددل العلددب الرشددعي شدداهدف

 .وعىل القيام ب ، وصل اب وسلب عىل حممد و ل  وص ب 

 

 

 
 


